Adatvédelmi nyilatkozat
Bevezetés
A Bajusz Máté Bence egyéni vállalkozó (továbbiakban Üzemeltető, Adatkezelő)
a https://mestertkeresek.hu (továbbiakban Honlap) domain néven elérhető
szolgáltatásainak célja a szakemberek és felhasználók összekötése valamint
ezzel kapcsolatos szolgálatások értékesítése.
Az Üzemeltető a https://mestertkeresek.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi
tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról.
Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton
tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő felhasználókat a Honlapon általa kezelt
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és
gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és
technikai intézkedéseiről.
Szolgáltató, mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az
adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a
jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett
partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan
módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a felhasználókat a Honlap felületén
keresztül tájékoztatja.
A regisztrációval és/vagy belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen
jogi nyilatkozatban foglaltakat, egyben az adatkezelés megkezdését
megelőzően hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez.
Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne regisztráljon és/vagy lépjen
be.

Az Adatkezelő adatai
Név: Bajusz Máté Bence ev.
Székhely: 3508 Miskolc, Csemetekert utca 2.
Nyilvántartási szám: 55218180
Adószám: 56559583-1-25
Elektronikus levelezési cím: bajusz.mate@mestertkeresek.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai
Név: Bajusz Máté Bence
Székhely: 3508 Miskolc, Csemetekert utca 2.
Elektronikus levelezési cím: bajusz.mate@mestertkeresek.hu
Levelezési cím: 3508 Miskolc, Csemetekert utca 2.

Az adatkezelő https://mestertkeresek.hu honlapon
végzett adatkezelési tevékenysége
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a Felhasználó között fennálló
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a regisztráció törléséig, de
legkésőbb az utolsó az utolsó használattól számított 5 évig kezeli.
Címzettek, adatfeldolgozók:
• adatfeldolgozóként az Auth0, Inc., 10800 NE 8th Street, Suite 600,
Bellevue, WA 98004, U.S.A. mely által nyújtott szolgáltatás részeként
személyes adatok továbbításra az USA-ba melyek olyan államok,
amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A
megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon
továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli
adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további
feltételeknek kellene eleget tennie.]
• Az Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA
98109-5210, U.S.A felhőszolgáltató mint adatfeldolgozó jogosult
hozzáférni.
• A Barion Payment Zrt. mint a partnerek által igénybevehető online
fizetés szolgáltató.

Vásárlás, megrendelői adatok:
Az adatkezelés célja: az Üzemeltetőtől történő megrendelés, számla
kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés
dokumentálása,
számviteli
kötelezettség
teljesítése,
megrendelői
kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím,
telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége,
vételára.
Adattovábbítás: Fizetés esetén a fizető azonosítója, kosár tartalma, a
tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

