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Adatkezelési Tájékoztató 

 

A KISMAMATB  Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „KISMAMATB”) 

mint a www.kismamatb.hu  domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: 

„Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó 

szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, 

adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a 

továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi 

feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a 

jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”). 

Az Adatkezelő adatai 

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető KISMAMATB Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „KISMAMATB”). 

Székhelye: 7632 Pécs, Tildy Zoltán u.10/B 

Cégjegyzékszáma: 02-09-078806 

E-mail címe: info@kismamatb.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-115639/2017. 

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, 

adatokat: 

• A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve 

rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész). 
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• A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra 

látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott 

információk (lásd II. rész). 

 

I. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése 

1) Milyen személyes adatokat kérünk be? 

 

1.1 Konzultációra történő jelentkezéskor 

A Weboldalon meghirdetett konzultációra történő jelentkezéskor a következő 

személyes adatok megadása szükséges: 

✓ teljes név 

✓ e-mail cím 

✓ telefonszám 

✓ számlázási név 

✓ számlázási cím 

 

1.2 A blogbejegyzésekhez történő hozzászólás írásakor 

A Felhasználó a „Blog” menüpont alatt szereplő blogbejegyzésekhez hozzászólást írhat, 

amelyhez a következő személyes adatok megadása szükséges: 

✓ név 

✓ e-mail cím 

✓ honlap (nem kötelező) 
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1.3 A személyre szabott elemzés elkészítéséhez  

✓ Szülés várható időpontja 

✓ Korábban született gyerekek születési ideje, csed, gyed naptári napi alapja 

✓ Várandósság 91. napja 

✓ Családi adókedvezményt igénybe vevő személy megadása 

✓ A szülés várható idejét megelőző két éven belül lévő biztosítási jogviszonyok 

adatai, hogy mettől meddig dolgoztál és milyen jogviszonyban az adott helyen 

✓ Jelenleg fennálló biztosítási jogviszony adatai 

✓ Hallgatói jogviszony időtartama 

✓ Jövedelem adatok 

 

1.4. Konzultáció rögzítése esetén 

 

A konzultáción elhangzottakkal kapcsolatban titok tartási kötelezettség áll 

fenn, harmadik személynek nem kerül kiadásra.  A konzultációról készült 

felvétel saját számítógépen kerül lementésre. A felvétel törlése a csed, gyed 

határozatok elküldését követően, a szülés várható időpontját követő 6. 

hónap végén történik. A konzultációról történő felvétel kizárólagos célja, 

hogy a vásárló a konzultációt követően bármikor vissza tudja hallgatni, és a 

megbeszéltek szerint tudjon eljárni. Ezen felül védi a Megrendelő, és a 

Szolgáltató érdekeit is azzal, hogy egyértelműen visszakövethető, hogy a 

konzultáción mi került megbeszélésre, és ebből mi került megvalósításra.  

 

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek 

jogosultak. 
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2) Az adatkezelés célja és időtartama 

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, 

így különösen a következő célokra: 

• a Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása; 

• kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő 

tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors 

kezelése, az 1. d) pontban foglalt esetben a Felhasználó által elküldött üzenetre 

történő válaszadás, illetve az 1. f) pontban foglalt esetben, ha a Felhasználó ezt 

kérte, úgy az új blogbejegyzésekről történő értesítés; 

• a Weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és 

teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő elküldése, a 

megrendelésekkel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás; 

• a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése; 

• az KISMAMATB termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint 

szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, 

üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, 

amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama 

alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig. 

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így 

elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt 

kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott 

adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve 

nem vonja vissza a hozzájárulását. 

3) A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseinek kialakításakor a 

KISMAMATB KFT különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a 
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Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

rendelkezéseit. 

Az 1. pontban írt funkciók használatával (pl. a konzultáció megrendelésével) a 

Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje.  

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott 

önkéntes hozzájárulásán alapul. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 

jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön 

értesíti a Felhasználót. 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A 

megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, 

szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget 

vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel 

összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail 

címet regisztrálta. 

Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő 

Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.  

 

Adatfeldolgozók megnevezése  

Központi ügyféladatbázis, ügyféladat-tárolás és -kezelés 

● Név: MiniCRM Zrt. 
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● Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 

● Telefon: +36 (1) 999 - 0402 

● Email: help@minicrm.hu 

● Weboldal: https://www.minicrm.hu/ 

 

Szerver szolgáltatás:  

● Név: Viacom Informatikai Kft 

● Cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17. 

● Telefon: 06-1-348-5000 

● E-mail: info@viacomkft.hu  

● Weboldal:  www.viacomkft.hu 

 

Webanalitika, email és dokumentumkezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat 

szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés: 

● Név: Google LLC 

● Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 

● Telefon: N/A 

● E-mail: N/A 

● Weboldal: https://www.google.com/ 

 

Célzott reklám megjelenítés: 

● Név: Facebook Inc. 

● Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

● Telefon: +1 650-543-4800 

● E-mail: N/A 

● Weboldal: https://www.facebook.com/ 

https://www.minicrm.hu/
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Könyvelés:  

● Név:  Dakara Kft  

● Cím: 7634 Pécs, Cseralja utca 2. 

● Telefon: 309462662 

● E-mail: msekonyveles@gmail.com 

 

Online adatszolgáltatás (számlázó): 

● Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

● Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 

● Telefon: +36-1-427-3200 

● E-mail: N/A 

● Weboldal: https://www.nav.gov.hu/ 

 

Online adatszolgáltatás (számlázó): 

● Név: Partner HUB Zrt 

● Cím: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18. 4.em.2. 

● Telefon: +36 (30) 925-00-37 

● E-mail: info@konnyen.hu 

● Weboldal: https://szamlazz.konnyen.hu/ 

 

A honlapon végzett webanalitika 

Tájékoztatunk, hogy a www.kismamatb.hu weboldal látogatottságának méréséhez és 

látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései 

eredményességéhez a Google Analytics programot használjuk. 

tel:309462662
mailto:msekonyveles@gmail.com
mailto:info@konnyen.hu
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A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, 

melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A kismamatb.hu Weboldalra 

látogatóként engedélyezed a Google Analytics  program használatát.  

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását 

a jövőre vonatkozóan letiltani. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics program 

beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság 

követelményeinek. 

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k 

segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak 

személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják 

meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a 

Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban. 

 

Google Analytics 

A Kismamatb Kft a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához 

használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program 

használatával a Kismamatb Kft főként arról szerez információt, hogy hány látogató 

kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program 

felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új 

látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és 

hova lépett be. 

4) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat? 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett 

Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 

https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
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Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó 

kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására 

alkalmas adatokat. 

5) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a 

Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@kismamatb.hu e-mail címen és 

postai levél útján a következő postai címen: 7632 Pécs, Tildy Zoltán u. 10/B, mindkét 

esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő 

a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban 

válaszol. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes 

adatokat) szintén az info@kismamatb.hu e-mail címen vagy az 7632 Pécs, Tildy Zoltán 

u. 10/B postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a 

levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a 

nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – 

részben vagy egészben – az info@kismamatb.hu e-mail címen vagy az 7632 Pécs, 

Tildy Zoltán u. 10/B postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, 

személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a 

törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés 

megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy 

ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a 
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Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá 

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az 

értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos 

érdekét nem sérti. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő 

tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne 

küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott 

hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a 

hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@kismamatb.hu e-mail 

címen, illetve az 7632 Pécs, Tildy Zoltán u. 10/B postai címre elküldött levélben (a 

pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét 

követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing 

adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. 

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél 

küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli 

haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása 

érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait. 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 



 

 

11 

 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén; 

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

• a törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az 

Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt 

elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk 

1) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben? 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem 

ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a 

Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely 

alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. 

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az 

Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez 

szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal 

összefüggésben. 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a 

Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-
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k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan 

rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy 

cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan 

naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, 

azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz 

kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá. 

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat? 

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó 

azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, 

esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt 

megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási 

adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések 

kiszűrése. 

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy 

felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, 

továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal 

használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy 

az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, 

legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, 

illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon. 
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3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: 

Amennyiben nem szeretnéd, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Rólad a 

Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben 

vagy egészben kikapcsolhatod a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatod a 

cookie üzenetek beállításait.  

 

Cookie-k letiltása 

 

Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját 

böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található 

meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az 

Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod be, milyen követési 

funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden. 

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról, 

telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra 

utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási 

információt a Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi 

kísérletekben sem veszel részt. 

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google 

Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény 

telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott 

böngészőhöz tartozó súgót. 

III. Linkek 

A KISMAMATB a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, 

adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a 

KISMAMATB tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik 



 

 

14 

 

személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul 

eltávolítja a Weboldalról. 

IV. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, 

megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat 

az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok 

védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan 

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 

olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján 

továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság 

követelményének. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne 

módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint 

alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat 

Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező 

személynek nem adja át. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül 

se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az 

adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való 

megadása esetén – annak ellenére, hogy a KISMAMATB az adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű 

biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az 

Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés 

erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a KISMAMATB nem felelős 
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ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál 

ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is 

megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy 

módon is felhasználhatják. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 

adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az 

érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a 

szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös 

számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen 

jelentkezz ki a Weboldalról. Ha saját számítógépedről látogatod oldalunkat, akkor 

alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve maradsz. Ez esetben is legyél 

körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Te 

nevedben tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) 

végrehajtani. 

V. Jogérvényesítési lehetőségek 

A KISMAMATB mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a 

jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk 

meg, úgy kérjük írjon nekünk az info@kismamatn.hu e-mail címre, vagy az 1 7632 

Pécs, Tildy Zoltán u. 10/B postai címre. 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát 

az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező 

szerveknél 
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• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy 

• bírósági eljárást kezdeményezhet. 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben 

olvashatók. 

VI. Egyéb rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználó a módosítást a 

Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia a 

KISMAMATB által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve 

a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben. 

Pécs, 2020.12.02 

 

 


