
Nyilvános Adatkezelési S1.abályzat és Tájékoztató 

A jelen weblap üzemeltetöje az Odeon Studio Kft.

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév: 

Székhely: 

Weblap: 

Kapcsolartart.�s: 

Telefon: 

E-mail:

Adatvédelmi Tisztviselő: 

Adatvédelmi kérelmek: 

Adatfeldolgoz.\s: 

Külföldi adattovábbítás: 

ODEON STVDJO KFT 

8360 KESZTHELY REZI u. 5-7. 

www.odeonstudio.hu

NAGY RICH.'\RD 

06/30-8599548 

odeonstudio.kft@gmail.com 

NAGY RICHÁRD 

 

Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékcnységekhe.e: 
kapcsolódóan adunk felvilágositásc (h\sd lentebb vah'Y kérelemre) 

Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez 
kapcsolódóan adunk folvilágositást (lásd lentebb vagy kérelemre) 

A GDPR 30. cikk szerinti adatvagyonleluír: lásd melléklet 

ODEON STUDIO KfT/KESZTHELY REZI u. 5-7. asz. 26122382-2-20i. adatkezelőként tiszteletben 
tar�ja mindazon személyek magánszféráját, akik sr.-imára személyes adatot adnak át és clköcele.e:eu 
ezek védelmében. 

A jelen s7..abály7.1t egyaránt vonatkozik az ugyfclcinkre, a.e: iigyfeleink szamara dolgozó 
munkavállalókra, a weblap látogatóira, ti.)gyaszrókra forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges 
s7..állítóikra) illetölcg mindezek munkavállalóira. 

A jelen S7abályzat az alábbiakat tartalmaz7..a: 
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• az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;

• az adatkezelési célok felsorolás.-it;

• azonjogalapokat, amelyek alapján ezek kezelések tö1ténik;

• mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és

• hogyan történik a tárolásuk.



Kérjük, figyelmesen olvassa cl a jelen Szabálytalo1, annak él'dckébc11, hogy megértse, bog_v 
hogyan kezeljük a személyes adatiüt. 

Adatgyűjtés 

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájá111lása vagy a 
közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját. 

Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is 
kaphat11nk, például: az Ön munkáltatójátóL toborzási szolgáltatóktól. kiskereskedöktöl, ahol 
Ön vásárolt, médiaügynökségektöl, piackutató cégektől, szállit.óinktól, leányvállalatainktól, 
nyilvános weblapokról, ligynökségektöl. 

Önre vonatkozó adat: 

az Ön neve; 

az Ön munkaköre; 

cég_név; 

e-mail cím;

az Ön telefonszá1na; 

ügyfélkapu inforn1áció; 

az ön cégének cirne: 

az Ön ncn,e; 

születési ideje; 

mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkez.éstlnkre; 

amennyiben belép a székhelyünk,·e ! telephelylinkre, kamera felvétel Önre vonatko.zóan. 

Adat weblapjaink látogatóiról és applikációink szoftvereink felhasználóiról (amennyiben releváns): 

amennyiben weblapunk látogatqja, az Ön TP cí111e: 

az Ön felhasználói neve: 

életkora; 

az Ön viselkedése a weblapon (r>éldául, a lehivotl további weblapok) vagy az applikációnk 
szoftverében; 

fizetési adatok; 

megrendelések és korábbi megrendelések; és 

Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról illetve Tennékeinkről: 
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adatok, amelyek ahhoz szlíkségesek, hogy az Ün részére átadjuk a terméket, illetöleg amelyek a 
szolg.\luuás nyújtásához szükségesek (beleértve az alábbiakat, adat ügyfélkap11 nyititsához, 
megrendelési adatok, korábbi megrendelések, sz.ámlainfonnációk, sdtllítási cím, szállítási igények és 
korlátoLÍsok, vásárlási hivatko7.ások, szárnlainformfoiók): 

amennyiben személyre szabott terrnékekröl van szó, mindazon adatok, amelyeket ön ebböl a célból 
megad a részünkre; 

ügyfélszolgálati adatok; és 

ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM) szükséges adat marketing adat. 

Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz ka1>csolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe Öntől 

az Ün weblapja; 

az ön fényképe kapcsolattartási adatai 

önéletrajz, pályá1.at és pályázati adat: és feljegyzés; 

szállítói átvilágítás adat1i; 

munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levél cím, e-mail cím); 

azonosít1shoz szükséges adat és cim; 

1. fizetési ad.ti.ok, költségelszámolások, banks1A1mlaadatok.

Különleges adatot nem kezelünk. 

Ad:atkczelési céljaink 

Társaságunk mint adalkezelő az alábbi célokból ke1.el személyes adatokat: 

(izletmenetfolytonosság; 

folyamatos szolgáltatásnyíijtás; 

marketingtevékenység; 

minőségbiztosítás; 

személy és vagyonvédelem 

,Jogalapok a:r. Ön személyes .tdllhtinak fclhasználásho:r. 

Az Ön személyes adatainak jelen Swbályzat szer:nti használatát az alábbi,tk alapozdtk meg, mint 
jogalapok: 

az Ön személyes adatának használata ahhoz sz(lkséges, hogy az Önnel kötött szcrzödésből súnnazó 
kötelezctt�égekct teijesíteni tudjuk (például, hogy 1.eijcsíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön 
küld, vagy hogy megfeleljiink a weblapunk vagy a szoftve,iink általános szerződési feltételeinek, 
amelyeket Ön akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi, vagy amikor a szoftver 
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applik{1ciónkat letölti ésivagy hogy mcgfok:lj(ink a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses 
kötelezettségeinknek, amelyet Önnel vagy munkáltatójával kötöttUnk); vagy 

2. az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekéhen szOkséges
(például adóhatósági bejelentés teljesítése): vagy

amennyiben sem az (a) sem a (h) jogalap nem alkalmazható a személyes adatai.nak kezeléséhez a 
jogos érdekUn.k, vagy harmadik személy jogos érdeke miau s:dikséges, (ilyen lehet például weblapunk, 
vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szOkségeisége). Jogi érdekeink védelme a;,: alábbi okokból 
szükséges: 

üzletmenet míiködtetés és f�j lesztés; 

a weblap és a mobil alkalmazás működtetése; 

marketing, piackutatás és üzletf�jlesztés; 

ügyfeleink számára termék é1tékesitése és szolgáltatás nyújtása. fizetni és fizetést fogadni, 
ügyfélszolgálat üzemeltetése és ehhez kapcsolódó tájékoztatás nyújt,\sa; 

a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése; és 

A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hoz:d\iárul;ísától 
függ (amelyet megadást követően bármikor viss7..avonhat a lent leírt módon. Amennyiben erről van 
szú, a jelen S:a1bályzat részletezi, hogy mely esetben van szükség ho1.2ájárulásra, és milyen módon 
adható az meg. 

Cookie-k (sütik)

Mobilapplikációink és egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A sOtik, kis adatfájlok, 
amelyeket a böngészője telepít akkor amikor meglátogatja a weblapunkat. vagy használja a mobil 
applikációinkat. /\ kokikat azért használjuk, hogy testreszabhassuk a jövőben az Ön számára 
webla1\jainkat és alkalmazásainkat, olyan módon, hogy megértjük az Ö preferenciáit vagy 
mcgjegyezz(ik a böngészési szokásait. 

Amennyiben a weblapjainkon sütiket has7nálunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan 
módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja 
letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, 
előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink ei,,yes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud 
majd használni. 

A sütikkel kapcsolatos további információért, annak fclsorol.\sáén, hogy milyen sütiket has.zm\lunk, 
illetve annak megismerésére, hogy mely célból telepítjük ezeket_, a süti s;,.abályzatunk ad további 
felvilágosítást, amely angol nyelven érhető el, az aláhhi helyen: 

A Társaság székhelyén 

Személyes adat to,·ábbítása 

Az Ön adatait harmadik személyek alúbbi kategóriáival oszthatjuk meg: 

szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési szolgáltatók, 
technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, logis7.tikai szolgúltatást nyújtók. 
felhőszolgált.atást nyítjtók; 

amennyiben Ön fogyasztó, a kiskereskedők; 

társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik és 

analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy weblapjainkat és 
applikációinkat optimalizáljuk, illetőleg fejlesszük. 
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Korlátozunk (szerzödéssel vagy törvényi r�ndelkezéssel) minden olyan harmadik személyi, 
akinek számára az Ön adatait lovábbí\juk, abban a vonatko1;isban, hogy ne legyenek képesek 
mn, hogy eltérö célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi haswálj11k ezeket. A 
személyes adat tárolúsa 

A személyes adat.-ím,k tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követöen nem kerül 
sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a cél!ól függ, amely az adat használat.'Ít meghatúroua, 
vagy amely a,.; adott jogszabályban meghatározott jogi köle]ezel!ség teljesítéséhez, illetőleg 
jogvédelmi célból szükséges. 

Az Ön jogai 

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghalározott jogai varrnak. 

Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további informfoiót szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, 
bármikor kapcsolatba léphet velünk. 

Érinteni jogok: 

hozd1férés, az Önre vonatkozó általunk kezeli adathoz; 

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása: 

az Önre vonatkozó {tJrnlunk kezelt adat törlése: 

az adat kezelésének korlátozása: 

az Ön személyes adatának direkl marketing célokra való használatának megtiltása: 

személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő át.1dása, vagy ennek megtiltása; 

bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy 

tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen. 

Minden fenti vonalko·z,ísban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben 
awnban az adott jogszabályi hat.-iridön, azaz 30 napon belül). 

lnfol'mációbizlonság 

A KFT elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, 
módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisUlés ellen, és megtesz minden szilkséges intézkedést a 
személyes adatok bizalmass,íg{mak megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és 
szervezési intézkedések használatát. 

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épOleteinkben a fizikai hozzáförések ellenőrzését, 
munkavállalók oktatási\!, a papír alapú akták elzárását mcgfoldö helyiségekbe. A technikai 
intézkedések magukban foglalj,ík a rendszereinkhez történ hozzMéréshez kapcsolódó titkosítást, 
jclszóvédelmel és a vírusirtó szoftverek használatát. 

2. Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes
adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is 1.ovábbí1{tsra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy
minden szükséges intézkedést megteszünk <1z Ön állal a rendelkezésünkre bocsálott személyes adatok
védelme érdekében, az interneten történő adrnovábbítás nem tekinthető teljes mértékben
biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudo11ásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a
weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és 
az ilyen niódon lör1énő továhhitás a7. Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata
azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat lartunk be a biztonság érdekéhen, és a
jogellenes hozzáförés megakad,ílyozása céljából.
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3. Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ör.1 számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet)
Ön a felelős azért, hogy e jelszó bi:atlmasságát megőrizze. Ar,·a ké,jOk, hogy ezt a jelszót senkivel ne 
oss:a1 meg.

4. Weblapjaink, mohi! applikációrik illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre
tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra
mutatnak beleértve a tagvállalat.ok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adai kezelése nem
tartozik az ,\Italunk véguu tevékenységek közé.

7 Jogon·oslati tájékoztatás 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Xe,m:eti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság ( 1125 Budapest, Sz.ilágyi Erzsébe1 fasor 221C) U!,,Yfels1..olgalat@naih.hu. 

8 Üzletünkben felügyelt képrögzítő berendezést 'izemeltetünk 

Célja a vagyonvédelem biztosítása 

A képrögzítő berendezés a folyamatosan felvert adatokat 30 napig tárolja, utána a berendezés 
automatikusan törli a felvett adatokat, azokat nem tároljuk és nem őrizzOk meg. 

Összegezve 

Jelenleg személyes adatokat csak szükséges mértékben tároljuk, a jogszabályoknak megfelelően!nav/ 
fényképet, t'inélerraj7.0t, és egyéb adatokat nem tárolunk és nem őrizzük meg. A SZEMÉLYES 
ADATOKAT MÁS SZEMl�I.YEKNEK, TI\RSASI\GOKNAK NEM ADJUK Í\ T 

Ügyfolcinkről is csak a minimális mértékben és szükséges adatokat tárolunk, azokat más 
személyeknek, t.ársasitgoknak nem adjuk át, 
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