
Adatvédelem 
 

1.                  Általános adatkezelési elvek 
 
A mukorom-tanfolyam.hu domain nevek alatt elérhető Internetes oldalt (a továbbiakban: 
Portál) a Nail Shop Bt. (székhely: 4225 Debrecen, Tócós u 5.; cégjegyzékszám: 09-06-
013531; a továbbiakban: NailShop) üzemelteti és szolgáltatja.  
A Portálon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés 
jogalapja az adatalanyok tájékozott hozzájárulása, amelyet tipikusan adataik megadásakor 
adnak meg. A Portál használata a Portál látogatása során rögzített adatokkal végzett 
adatkezelések tekintetében a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak 
elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való tájékozott hozzájárulásnak 
minősül (tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok automatikusan rögzítésre kerülnek).  
A regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az 
érintettek a regisztráció során adják meg. A Portálon megadott és a látogatás során rögzített 
személyes adatok kezelője a NailShop. 
  
 
2.                A Portál látogatása során rögzített adatok 
 
 
2.1              A Portálra látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-
látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából 
automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak 
minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi 
rendszerességgel keletkező napló-állományok tárolásra kerülnek a  szerverén. Az IP-címeket 
a NailShop semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye 
azonosítható lenne. Az oldalak látogatása során a személyes adatokat nem tartalmazó session 
azonosítók  automatikusan törlődnek. 
 
2.2              A Portál egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek a 
felhasználók hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és a felhasználók 
azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználók beállíthatják 
böngésző programjukban, hogy értesítést kapjanak a cookie-k küldéséről, és eldönthetik, hogy 
kívánják-e azokat fogadni. (A cookie-k el nem fogadásakor egyes Portál elemek és oldalak 
nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot 
bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.)  
 
3.                  A  Portálon a regisztráció  során megadott személyes adatok 
 
3.1              A  Portálon regisztráló személy kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
regisztráció,   során megadott személyes adatait a Nail Shop Bt. minden további engedély 
nélkül kezelje.  
   
  
3.2              Más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító 
személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a NailShop 
által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás 



beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.  
 
3.3              NailShop az adatkezelés során adatfeldolgozóként előre meg nem határozható 
tanfolyam szervező cégeket veszi igénybe, melyek részére az regisztráció során megadott 
adatokat továbbíthatja. 
 
3.3               A regisztráció során megadott adatokat a NailShop az adott érintett személlyel 
fennálló ügyfélkapcsolat időtartama alatt kezeli, amely nem feltétlenül esik egybe adott 
ajánlat teljesítése időtartamával.  
 
3.4              A regisztrációkor a Portálon megadott, illetve felvett adatokat,  a NailShop 
különböző keresési paraméterekkel használható számítógépes adatbázisban kezeli, és időről-
időre megkeresi regisztráltakat az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása 
céljából. 
  
 
4.                  Személyes adatok marketing és egyéb célú felhasználása 
 
 
A Portálon történő regisztrációval, illetve a megrendelések elküldésével a megrendelők 
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a NailShop a megrendelők által megadott adatok 
felhasználásával megrendelést követő hat hónapon belül újabb ajánlatokkal keresse meg őket.  
Az a Regisztrált, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a NailShop termékeivel/szolgáltatásival 
kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban mégsem szeretné, hogy a 
jövőben további névre szóló információkkal, anyagokkal megkeressék, nevének és címének 
megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a 
NailShoptól. 
Ezen kívül a NailShop a felhasználók elektronikus levelezési címét, illetve telefonszámát és 
más elérhetőségeit a jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában csak a felhasználók 
előzetes külön hozzájárulása esetén használja fel marketing, tájékoztatási, piackutatási és más 
egyéb, valamint a regisztráció céljától eltérő más, a fentiekben nem említett adatkezelési 
célokra.  
  
  
5.                  Az adatkezeléssel érintett személyek jogai 
 
5.1              A Portalon, vagy a nyereményjátékkal kapcsolatban végzett adatkezeléssel érintett 
személyek a NailShop székhelyére küldött levélben, valamint a info@mukorom-tanfolyam.hu  
e-mailcímen bármikor kérhetik a NailShop által végzett (pl. e-mailcímek marketing célú 
felhasználásához) megadott hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre 
korlátozni, illetve jogosultak személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott 
esetekben tiltakozni. Az adatkezeléssel érintett személynek jogában áll továbbá a fenti 
elérhetőségeken (i) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (ii) adatai helyesbítését, 
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni; (iii) jogai 
megsértése esetén bírósághoz fordulni; és (iv) követelni az adataik jogellenes kezelésével 
vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítését.  
 
5.2              A NailShop által a Portál működtetésével összefüggésben végzett adatkezelés 
minden tekintetben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 



nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek, illetve az egyéb speciális 
adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek. 
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