
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Rachel Care Kft. elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme 
iránt, akik felkeresik ezt a honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a vásárló 
ügyfelek és hírlevél feliratkozók személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas 
kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Ez a lap leírja, hogy 
a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, 
illetve hogyan használhatják azokat fel. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem 
kerülnek átadásra és kizárólag ezen oldalon tájékoztatott formában kerülnek 
felhasználásra.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az 
ezekre vonatkozó jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben az 
általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen 
tájékoztatót megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el 
ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes 
adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

1. KI GYŰJTI A SZEMÉLYES ADATOKAT (AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE)?

Az Ön adatait Rachel Care Kft., továbbiakban mint tulajdonos kezeli

Adatkezelő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca 33/A. 3/7. 
Adatkezelő telefonszáma: +36 30 718 0570  
Adatkezelő email címe: info@rachelcare.hu 
Weboldal: rachelcare.hu

2. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS KEZELÜNK?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet 
weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – 
cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és 
nyilatkozatot. A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely 
közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy 
több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. 
Amennyiben az oldal tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés 
bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön 
személyének beazonosítását, úgymint vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, 
telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató 3. 
pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a oldalon 
való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben 
megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket 
az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos 



szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok 
gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a 
honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok 
megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez 
esetben az oldalt nem böngészheti.

A Tulajdonos minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa 
kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

• vezetéknév, keresztnév, postacím, telefonszám
• elektronikus levélcím
• rendszer információk (IP cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon 

megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

3. MILYEN CÉLBÓL GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT ÉS MENNYI IDEIG 
KEZELJÜK AZOKAT?

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő 
célokra nem használja a személyes adatokat, és csak a céloknak megfelelően kezeli 
azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges, és a gyűjtés céljának szempontjait túl 
nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása 
bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapon kínál a tulajdonos, 
annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és 
lényegesek maradjanak. Célunk az alábbi fő irányokban történő adathasználat:

1. a) Válaszolhassunk Önnek az információt, szolgáltatást vagy a Tulajdonos 
kapcsolatot érintő megkereséseire, így például:

• Leendő partnerekkel és ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel – a vezetékneve és 
utóneve, elérhetőségei alapján felvehetem Önnel a kapcsolatot, ha Ön időpontot 
szeretne tanácsadásra, egyeztetésre, árajánlat kérésre;

• Az Ön által megadott személyes elérhetőségeire új szolgáltatásról, lehetőségről 
üzleti ajánlatot küldhetek

• Az ügyfelekkel való kapcsolat és kommunikáció

1. b) Feliratkozhat a honlap hírlevél rendszerére és kezelheti feliratkozásait, például:

• Új tartalmakat érintő értesítések (akár email, akár böngészőn keresztüli értesítés) 
küldése

• Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a 
kereskedelmi ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket, az 
összes e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva teheti meg

• Hírlevél rendszer eltérő tematikájú csatornáinak feliratkozási, kezelése, saját 
akaratból történő módosítása



1. c) Felmérés, piackutatás érdekében válaszadásra kérhessem meg termékeim és 
szolgáltatásim jobbá tételéhez és az ügyfeleim igényeihez való jobb 
igazításához.

 
4. AZ ADATKEZELÉS IDEJE

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig tárolom és használom fel. Amennyiben 
írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje 
határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített 
időpont határozza meg.

 
5. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT (ADATTOVÁBBÍTÁS)?

A Tulajdonos jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, 
marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti 
megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) 
használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a 
személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének 
vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges 
mértékben (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a 7. pontban tájékozódhat 
részletesebben.

 
6. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat 
titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az 
adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, 
szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő 
személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, 
akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről 
és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

 
7. ADATFELDOLGOZÓ, ADATKEZELŐ ÉS ADATKEZELÉST ÉRINTŐ SZEMÉLYEK, 
CÉGEK

Az adatok kezelését a tulajdonos, Budai Rachel Anna ev. végzi. A szerződéses ügyfelek 
adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik a tulajdonoson kívül.

Hírlevélszoftver üzemeltetője:

Név: MailerLite  
Weboldal: https://www.mailerlite.com/  
Felhasználási feltételek: https://www.mailerlite.com/terms-of-service



A továbbított adatok köre: az érintett neve, e-mail címe. 
Az adattovábbítás célja: értesítés kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, 
általános kapcsolattartás. 
Az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig illetve ameddig adatai törlését nem 
kéri. 
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.

Tárhelyszolgáltató:

Név: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25  
Székhely: 91710 Gunzenhausen Germany 
Adószám: DE 812871812  
https://www.hetzner.com/legal/legal-notice

A továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, neve, e-mail címe. 
Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából 
(blogértesítők, ajánlatkérések esetén). 
Az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig illetve ameddig adatai törlését nem 
kéri. 
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. 
 
Weboldal statisztikai szoftver üzemeltetője:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
(Google Information Technology Services Limited Liability Company) 
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
Cégjegyzékszám: 01-09-861726  
Adószám: 13561677-2-41
 
A továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, a látogatás időpontja, időtartama, a 
meglátogatott aloldalak listája, az érintett által használt operációs rendszer, a böngésző 
típusa, a képernyő felbontása. 
Az adattovábbítás célja: statisztikai elemzések készítése, ezáltal Adatkezelő szolgáltatásai 
minőségének ellenőrzése és javítása.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. 
Az adatkezelés időtartama: 2 év. 

Megjegyzés. A statisztikai adatgyűjtés és elemzés a Google Analytics elnevezésű 
szolgáltatás használatával történik. A weboldalak látogatása során kapott adatokat 
Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó nem azonosítja konkrét személyekkel, azaz az adatokat 
csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon lehet elemezni. 
 
A Google Analytics működéséről részletes információ elérhető az alábbi weboldalon: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

8. ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére 
kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie a Tulajdonos felé mely történhet 
elektronikus levél formájában az info@rachelcare.hu címre.

9. KISKORÚAK ÉS KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLYES ADATAINAK 
VÉDELME

A szolgáltató internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti 
kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről 
személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői 
(továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a 
gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy 
adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok 
felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a 
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, 
ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és 
különösebb megfontolást nem igényel.

10. COOKIES (SÜTIK) KEZELÉSRŐL

Az oldalon a Süti – Cookie kezelés oldalon tájékozódhat.

11. MÁS WEBOLDALAKRA IRÁNYÍTÓ LINKEK

A szolgáltató külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhat linkek használatával. A 
szolgáltató semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető 
felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai 
biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el az adott honlapok személyes adatok 
bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

12. ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek 
továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb az email 
titkosított és a másik fél szerint nem titkosított módon történhet.

13. TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK

A honlapon egyes elemekhez (pl. blog bejegyzésekre történő hozzászólás, 
termékértékelés) lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, 
regisztráció vagy egyéb funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű 
külső adatkezelő lehet a Facebook, Google, Twitter vagy egyéb, adott funkciónál 
megjelenített cég – szolgáltatás.

https://rachelcare.hu/RachelCare_Cookie.pdf


14. A TÁJÉKOZTATÓ, NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan 
módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen 
oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos 
és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon 
elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

EGYÉB FELMERÜLŐ FOGALMAK

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat: 
– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 
az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adat;  
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, 
továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel 
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének 
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a 
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy 
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának 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;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését 
kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele;

12.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges;
14.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából;
15.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése;
17.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adatokon végzik;

18.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;

19.adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez 
az adat keletkezett;

20.adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon 
közzéteszi;

21.adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;



22.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az 
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek 
állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi 
szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


