
Adatkezelési tájékoztató 

 

1. A tájékoztató célja: 
A tájékoztató célja, hogy ismertesse az Ínyencház Szolgáltató Kft. által kezelt és feldolgozott 
személyes adatok felhasználásának célját, az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a 
Vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

2. A Vállalkozó, mint adatkezelő adatai: 
• Név: Ínyencház Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
• Cégjegyzékszám: 13-09-165817 
• Adószám: 24697877-1-13 
• Székhely: 2000 Szentendre, Mathiász utca 31. 
• e-mail: info@inyenchaz.hu 
• Telefon: +3630 4362730 

 

3. Az adatkezelés célja 
Az Ínyencház által szervezett eseményekre, rendezvényekre történő jelentkezés, mely történhet az 
Ínyencház web oldalán elérhető on-line formon, telefonon és személyesen. A rögzített adatok 
alapján szükség esetén kapcsolatfelvétel történhet az eseményre/rendezvényre jelentkezőkkel a 
rendezvén lebonyolítás kapcsán, továbbá az itt megadott adatok felhasználásra kerülhetnek a 
számla kiállításánál.  

4. A kezelt adatok köre 

4.1. Rendezvényre történő jelentkezés 
• Jelentkező neve 

• Résztvevő eMail címe 

• Résztvevő telefonszáma 
• Megjegyzés, melyben a jelentkező egyéb információkat adhat meg 

4.2. Számlázás, könyvelés 

• Név 

• A számla kiállításához a szükség lehet a lakcímre, mely adat nem kerül elektronikus tárolásra, pusztán 
a kézi úton kiállított számlán jelenik az meg. 

4.3. Sütik /Cookie-k 

Weboldalunkat a Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak 
megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. 
 A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segíti vállalkozásunkat, hogy pontosabb 
képet kapjunk a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy látogatóink 
személyes adatait rögzítenénk.  

http://www.opten.hu/opten/cegtar/findaddress.php?cid=1309165817
mailto:info@inyenchaz.hu


 A Google Analytics nem gyűjt olyan információt, mellyel az egyes látogatók beazonosíthatóak 
lennének, a látogatók személyes adatainak figyelmen kívül hagyásával az alábbi adatokat kerülnek 
aggregáltan feldolgozásra:  

• A látogatók száma az idő függvényében (új / visszatérő látogatók számossága)  

• Látogatók száma napszak szerint  

• Munkamenetek száma országok szerint 

• Munkamenetek száma eszközök szerint (asztali gép/notebook, Mobil eszköz, Tablet) 

• Statisztikai adatok a weboldal használatával összefüggésben (munkamenet hossza, lapok 
száma/munkamenet, megnyitott oldalaink)  

• Az Ínyencház web oldlásra kerülés módja (direkt címzés, kereső alkalmazás, Facebook, egyéb 
hivatkozás)  

• Az Ínyencház esetleges AdWords kampányainak teljesítmény adatai (Google AdWords 
remarketing sütiket az Ínyencház nem alkalmaz) 

 Az Ínyencház web oldalán történő böngészés során más típusú süti (cookie) nem kerül létrehozásra 
és tárolásra. 
 

4.4. Harmadik felek által alkalmazott sütikre vonatkozó felelősség vállalás 

 
Az oldalainkon elhelyezett ikonok és hivatkozások segítségével más szolgáltatók web lapjai is 
meghívhatóak (pl. Facebook, GoogleMap, stb), melyre kattintva a látogató az adott oldalra kerül 
átirányításra.  
Amennyiben ezek az oldalak is használnak sütiket, feltételezzük, hogy a web oldal üzemeltetője az 
adott oldalra vonatkozó szabályokról szintén tájékoztatja a látogatókat. 
Az Ínyencház Kft nem tud felelősséget vállalni más, harmadik fél által működtetett külső 
weboldalak tartalmáért, működéséért. 

5. Az adatkezelés időtartama 
Az on-line jelentkezési formon rögzített személyes adatokat az adott esemény lebonyolítását követő 1 

év múlva töröljük.  

A könyvelési rendszerben illetve számlákon rögzített személyes adatok az adott számlát is tartalmazó 

számviteli beszámoló elkészítését követő 8. évben kerülnek megsemmisítésre.   

6. Adatvédelmi nyilatkozat 
A kurzusokra történő jelentkezések során megadott személyes adatokat a Vállalkozó kizárólag az 

ügyfelei által igényelt szolgáltatások teljesítéséhez, az ügyfél tájékoztatásának céljából  használja fel. 

A Vállalkozó gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, a tárolt adatok védelméről, és 

megakadályozza annak jogosulatlan használatát. 

A Vállalkozó garantálja, hogy az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át. 


