
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Általános tájékoztatás

1.1. Szabó Csilla e.v. (adószám: 55727035-1-33) a www.royalgraphic.hu weboldal üzemeltetője, - mint adatkezelő (a további-
akban: “Adatkezelő”) - kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a 
kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat 
is figyelembe véve járjon el.

1.2. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 
körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint 
a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.3. Az Adatkezelő  a www.royalgraphic.hu  honlapján információkat, esetleges hivatkozásokat, képes tartalmakat, grafikai 
elemeket, tájékoztatókat, nyilatkozatokat, szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat tesz közzé a tevékenysége vonat-
kozásában.

1.4. A jelen adatkezelési nyilatkozatban alkalmazott fogalmak és azok jelentése
Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható 
természetes személy;
Személyes adat:  bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, mely 
adatból levonható az Felhasználóra vonatkozó következtetés. A Felhasználó különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 
őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így 
például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további fel-
használásának megakadályozása. 
Adatkezelő: a www.royalgraphic.hu honlap üzemeltetője (lásd: 1.1. pont)
Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és 
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő 
– kezeléséhez.
Tiltakozás:  a Felhasználó által tett kinyilatkoztatás, mely személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 
Adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok 
feldolgozását végzi;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása 
céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; vagy az adatok adathordozóról való 
törlése oly módon, mely lehetetlenné teszi azok részben vagy egészben történő visszaállítását
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
nem azonos a Felhasználóval, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.
Honlap: www.royalgraphic.hu
              
1.5. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelé-
si Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 
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2. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Szabó Csilla e.v. (adószám: 55727035-1-33) 
Székhely (postacím): 2310 Szigetszentmiklós, Boglya u. 125. 
E-mail: info@royalgraphic.hu 
Telefonszám: +36 30 475 8532

3. Az adatkezelés célja

3.1. A Felhasználó részéről az Adatkezelő részére továbbított - az Ajánlatkérés során megadott - adatok (elsősorban, de nem 
kizárólag: név, telefonszám, e-mail cím, stb.) Az ajánlatkérés során megadott adatok elsősorban a kapcsolattartást szolgálják, 
így legfőképp ennek érdekében kerülnek felhasználásra.

3.2. Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések tel-
jesítése, kapcsolattartás, - adott esetben - a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása 
érdekében tárolja és kezeli.

3.3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használ-
hatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően 
nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja fel-
használni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biz-
tosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4. Adatkezelés jogalapja
 
4.1. Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely ny-
ilatkozat tartalmazza az Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlapon vagy az ott megadott elektronikus 
elérhetőségen keresztül történő ajánlatkérése során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. 

4.2. Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tár-
sadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 
 
4.3. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bár-
mely 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 belépése-
kkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 
 
5. A Felhasználó jogai
 
5.1. Az Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 
 
5.2. Adatkezelő az Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az álta-
la vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adat-
kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelés-
sel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. Az Adatkezelő, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
5.3. Az Adatekezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tá-
jékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználó személyes adatok körét, az adatvédel-
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mi incidenssel Felhasználók körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az el-
hárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.   
 
5.4. A Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását. 
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fen-
tebb megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül tör-
li az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. szám-
viteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. 
 
5.5. A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, 
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így 
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  
 
5.6. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni 
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, 
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 
 
5.7. Ha 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. 
 
5.8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a Tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgál-
ja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.   
 
5.9. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján   
a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
www.naih.hu ) vagy
b) Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
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