
Adatkezelési Tájékoztató

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy adatkezelőként hogyan kezeljük az
Ön személyes adatait, és Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt 
személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió
kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, 
továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info 
tv.) rendelkezései alapján készült.

Adatkezelő 
A www.tamaslilla.hu weboldal üzemeltetője a Medora Consulting Tanácsadó 
Betéti társaság

Székhely: 1162 Budapest, Vadruca utca 41. 

Kapcsolattartó: Tamás Lilla | lilla@tamaslilla.hu | +36-30-9441445

Az adatkezelés célja és jogalapja
A weboldal látogatása során a “Kapcsolat” menüpont alatt található 
KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPON adhat meg a felhasználó személyes adatokat. 
Ezek: NÉV, TELEFONSZÁM illetve EMAIL-CÍM. Ezen adatok megadása ÖNKÉNTES. 
Célja a kapcsolatfelvétel kezdeményezése a weboldal látogatója részéről. Ezen 
adatokat arra használom fel, hogy a szolgáltatásom iránt érdeklődő vagy azt 
igénybe venni kívánó felhasználó kérdésére vagy kapcsolat-felvételi 
kezdeményezésére válaszoljak vagy időpontot egyeztessek telefonon vagy 
emailben, továbbá, hogy tájékoztatást adhassak vagy tájékoztató anyagot 
küldhessek számukra.

A felhasználónak lehetősége van telefonon is kapcsolatfelvételt kezdeményezni 
velem. Amennyiben telefonon keres meg, a telefonszámát nem mentem el, nem 
tárolom, nem használom fel egyéb célra, a telefonos kommunikáció kizárólag a 
kapcsolat-felvételt és a tájékoztatást szolgálja. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezeléssel érintett személyek
Azok a természetes személyek, akik a www.tamaslilla.hu honlap 
Kapcsolatfelvételi űrlapján személyes adataikat megadják. A 16. életévét be nem
töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személyek nevében a törvényes 
képviselő adhat hozzájárulást.

Az adatkezelés időtartama 
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő
hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre 



küldött levélben. Ekkor az adatok haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 
törlésre kerülnek. 

Az adatok tárolása és kezelése
Az Ön által megadott adatok emailben továbbítódnak hozzánk, mely adatokat 
egy jelszóval védett titkosított Excel file-ban tárolunk. 

Az adatok megismerésére jogosultak 
Az adatkezelő ügyvezetője, tagjai és alkalmazottai, akik az Érintettek általuk 
megismert személyes adatait kötelesek üzleti titokként kezelni.

Adattovábbítás
Személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem 
továbbítjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy 
cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen 
forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 
napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát 
módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 
intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön 
által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A 
zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 
megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A 
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 



legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Mindent elkövetünk az Ön adatainak biztonsága érdekében. Ha mégis úgy ítéli 
meg, hogy jogellenes adatkezelés történt, kérjük, hogy panaszát első körben 
jelezze a lilla@tamaslilla.hu email címen, hogy tisztázhassuk a kérdést. 
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, 
értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Cookie használat

A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek azért kerülnek az Ön 
számítógépére, illetve böngészésre használt eszközére, hogy weboldalaink 
emlékezzenek az Ön által megadott beállításokra és információkra, így Önnek 
nem kell újra megadni azokat, amikor egy oldalt ismét megtekint vagy 
ugyanazon a weboldalon egy új oldalra látogat. Annak mérésére is felhasználunk 
cookie-kat, hogy Ön miként használja a weboldalainkat, így azok minél jobban 
kielégíthetik az Ön igényeit. Szabályozhatja, hogy számítógépe fogadja-e a 
cookie-kat, letiltásuk azonban hatással lehet weboldalaink használatára. A 
fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome

A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további 
információkat:

Wikipedia
Microsoft

Szerzői jogi információ

A www.tamaslilla.hu oldalon található összes írás és információ — hacsak azokon 
más forrásmegjelölés nem szerepel – Tamás Lilla szellemi terméke illetve a 
Medora Consulting Tanácsadó Betéti társaság tulajdona, amely szerzői 
jogvédelem alatt áll (ld. az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról). 
Utánközlésük kizárólag előzetes írásbeli engedéllyel és a forrás egyértelmű 
megjelölésével lehetséges. Az oldal bármely tartalmának engedély nélküli 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored


utánközlése, bevételszerző tevékenységre való felhasználása tilos és jogi 
következményeket von maga után.

Kapcsolat: lilla@tamaslilla.hu
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