ADATKEZELŐ:
BabyZoom Gyerekfotoda (VIVIDesign Bt. 1165 Budapest, Sarjú u. 8).
Honlap: www.babyzoom.hu
Az adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs:Juhász Tamás
Elérhetőségei:
e-mail: juhasz.tamas@vividesign.hu
postacím: 1164 Budapest, Garmada u. 6.
telefon: +36 (20) 445 8595
Ezen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami
jogszabályok alapján.
A tájékoztató adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az
érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a
változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
●

●

●

●

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,
ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelés céljai:
1. Fotószolgáltatás népszerűsítése referencia fotók alapján (weboldal galéria)
Adatkezelés jogalapja: A BabyZoom Gyerekfotoda fotószolgáltatás népszerűsítése
mintaképek alapján. Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
Kezelt adatok köre:
● Személyeket ábrázoló fényképfelvétel
Az adatkezelés (tervezett) időtartama: határozatlan ideig, vagy az érintett tiltakozásáig

Érintett jogaiAz érintett a megjelölt elérhetőségen az adatkezelőnél kérheti, hogy adjon
tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, tájékoztatást
kérhet az adatkezelésről, kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés
korlátozását. Az érintett fenti jogaival bármikor élhet. Továbbá az érintett tiltakozhat az
adatkezelés ellen amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek

2. Online képrendelő rendszer iskolai/óvodai fotózás esetén (nem publikus képrendelo
felület, melyet az adott intézmény továbbít a fotózáson résztvevő gyerekek szüleinek)
Adatkezelés jogalapja: A BabyZoom Gyerekfotoda által készített fényképek
megrendelésének lehetőségének biztosítása mintaképek alapján. Jogos érdek – Az
adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. A fotózáson csak úgy vehetnek részt a
gyermekek, ha a szüleik elfogadják az adatkezelési tájékoztatónkat.
Kezelt adatok köre:
● Személyeket ábrázoló fényképfelvétel
● Osztály vagy csoport neve
● Óvodában, bölcsődében:
○ Gyermek Keresztneve
○ Vezetéknevének kezdőbetűje
Az adatkezelés (tervezett) időtartama: 7-10 napos rendelési időtartamra online, azután a
szervereinken határozatlan ideig, vagy amíg nem kérik annak törlését.
Érintett jogaiAz érintett a megjelölt elérhetőségen az adatkezelőnél kérheti, hogy adjon
tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, tájékoztatást
kérhet az adatkezelésről, kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés
korlátozását. Az érintett fenti jogaival bármikor élhet. Továbbá az érintett tiltakozhat az
adatkezelés ellen amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek
Számla és a szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
természetes személyek számára: Az adatkezelő a számla kiállítást a Számlázz.hu
szolgáltatásával számla formájában állítja ki és küldi el a vásárló számára.
Adatkezelés jogalapja:Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén
az adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
● Név
● Állandó lakcím
● E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
Az adatkezelés (tervezett) időtartama: a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
Érintett jogai Adatkezelési tájékoztató Az érintett a megjelölt elérhetőségen az
adatkezelőnél kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti

adatainak helyesbítését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérheti személyes adatainak
törlését és az adatkezelés korlátozását. Az érintett fenti jogaival bármikor élhet.

3. Hírlevél küldés
Adatkezelés jogalapja: A BabyZoom Gyerekfotoda által összeállított havi hírlevél
küldésének lehetőségének biztosítása. Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a
közvetlen üzletszerzés. (Korábbi adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-82472/2015.)
Kezelt adatok köre:
● Keresztnév
● email cím
4. Fotószolgálatás igénybevétele
Adatkezelés jogalapja: A BabyZoom Gyerekfotoda által készített fényképek elkészítése
műteremben vagy szabadban, vagy a megrendelő otthonában. Jogos érdek – Az adatkezelő
jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
Kezelt adatok köre:
● Személyeket ábrázoló fényképfelvétel
● Szülő neve
● Telefonszám
● email cím
● számlázási adatok
Az adatkezelés (tervezett) időtartama: szervereinken, határozatlan ideig, vagy amíg nem
kérik annak törlését.
Érintett jogaiAz érintett a megjelölt elérhetőségen az adatkezelőnél kérheti, hogy adjon
tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, tájékoztatást
kérhet az adatkezelésről, kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés
korlátozását. Az érintett fenti jogaival bármikor élhet. Továbbá az érintett tiltakozhat az
adatkezelés ellen amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek

Számla és a szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
természetes személyek számára: Az adatkezelő a számla kiállítást a Számlázz.hu
szolgáltatásával számla formájában állítja ki és küldi el a vásárló számára.
Adatkezelés jogalapja:Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén
az adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
● Név
● Állandó lakcím

●

E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)

Az adatkezelés (tervezett) időtartama: a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
Érintett jogai Adatkezelési tájékoztató Az érintett a megjelölt elérhetőségen az
adatkezelőnél kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti
adatainak helyesbítését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérheti személyes adatainak
törlését és az adatkezelés korlátozását. Az érintett fenti jogaival bármikor élhet.
-------------------Érintettek köre
Családok, magánszemélyek, gyermekek
Adatfeldolgozó igénybevételéről, adattovábbításról szóló tájékoztatás:
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött
adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat.
A címzettek kategóriái:
● webtárhely szolgáltatók
● könyvelési szolgáltató
● fotólabor
● postai/futár szolgáltató
● számlázási szolgáltató
Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik
félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az
adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatok nyilvánosságra hozatala:
Az adatkezelő a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az adatkezelő az érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség
államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.
Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében,
hogy: az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; csak olyan személyeknek
engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében
szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan
szükséges a feladat ellátásához; az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően
válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok
biztonságáról; gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás),
hitelességéről és védelméről. Az adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti

biztonsági intézkedéseket alkalmaz az érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a
véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása,
továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az adatkezelő a személyes
adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés
vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az érintettet. Az adatkezelő,
amennyiben érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok
megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az adatkezelő a harmadik
személyek által megvalósított érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik. Az
adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az
érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.
Az érintettek jogai
Az érintett a megjelölt elérhetőségen az adatkezelőnél jelezheti, ha jogaival kíván élni Az
adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben
a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – rendezi vagy megfelelő
indoklással elutasítja a bejelentést. Erről az érintettet írásban tájékoztatja. Adatkezelési
tájékoztató
A tájékoztatás költsége
Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal
díjmentesen biztosítja.
Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek
jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű,
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának
megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, és értesíti
mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az érintett adatait. Amennyiben az
érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslat
Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás
megindítására is, az adatkezelő vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely
eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.
Az érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu,
+36-1-3911400, www.naih.hu

---------------------------COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön a babyzoom.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló
technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy
kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor
ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni
az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat
is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb
technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a
hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait,
hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t
küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak
megfelelően működni cookie-k nélkül.
A babyzoom.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek,
melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő
kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten
hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül
visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével.

1.

melléklet

GYEREKFOTÓZÁS és fényképes
ajándéktárgy RENDELÉS az
iskolában/óvodában!
Fotózási dátum:
Helyszín:
Csoport/Osztály:

Kedves Szülők örömmel tájékoztatjuk, hogy a BabyZoom Gyerekfotoda a fent jelzett
időpontban gyerekfotókat készít intézményünkben.
A képekből gyönyörű fényképek és különböző ajándéktárgyak rendelhetőek a BabyZoom
Gyerekfotoda online rendelő felületén. A honlap nem publikus, ehhez külön linket küldünk.
A GDPR kötelezettségeknek eleget téve a fotózásra azok a gyerekek jöhetnek, akik gondviselői aláírásukkal
engedélyezik a fotózáson való részvételt és a képek feltöltését az online rendelő rendszerbe.
Köszönjük az együttműködést, várjuk a gyerekeket!
Juhász Tamás és a BabyZoom Gyerekfotoda Csapata (+36 20 445 8595 / info@babyzoom.hu)

Gyermek Neve

Gondviselő Neve

Gondviselő aláírása

Hozzájárulok, hogy a fényképek
elkészüljenek és felkerüljenek a
rendelési időtartamra (kb 1 hét) a
BabyZoom online rendelő rendszerébe

További informáciok itt: www.babyzoom.hu/gdpr.pdf

2. melléklet

BABYZOOM GDPR ADATKEZELÉS FELTÉTELEK

Családi fotózás részvételi feltételek
Kérjük a fotózás előtt az alábbi dokumentumot
Alulírott:
Név:
………………………………………………………...
Telefonszám: ………………………………………………………...
Hozzájárulok, hogy családomról, gyermekeimről készült fotókat a BabyZoom gyerekfotoda
elkészítse és feldolgozza: igen / nem
Hozzájárulok, hogy adataimat (fényképeket is) határozatlan ideig vagy visszavonásig tárolja
és számomra később is rendelkezésre bocsássa: igen / nem
Hozzájárulok, hogy a jól sikerült képeket a referenciaként felhasználja és a weboldal
galériába 
kerüljön: igen / nem
További információk itt: www.babyzoom.hu/gdpr.pdf

..........................................................
Dátum, gondviselő aláírása

