Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi Nyilatkozat
1. Adatvédelmi tájékoztató célja, hatálya
Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Artify Studio Kft. (székhely: 9400 Sopron, Vércse utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-290566,
adószám: 25813407-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Artify Studio Kft. adatvédelmi és
adatkezelési politikáját, amelyet az Artify Studio Kft. magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.
A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Artify Studio Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett
természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.
Jelen tájékoztató hatálya az Artify Studio Kft. által a társaság székhelyén, valamint a www.aquashopron.com weboldalon keresztül
folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.
2. Adatkezelőre vonatkozó információk
A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Artify Studio Kft. kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi
elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:
Név: Artify Studio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 9400 Sopron, Vércse utca 4.
Telefonszám: +36 30 273 3152
E-mail cím: info@aquashopron.com
3. Fogalom meghatározások
Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító,
tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
Egészségügyi adat: személyes adat, amely a természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozik.
Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek
minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés,
megsemmisítés.
Adatkezelő: a Artify Studio Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több
adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló
felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése,
függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel
félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a
személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is
biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.
Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a
személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan
személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.
4. Adatkezelés módja, elvei
Mindazon személyes adatokat, amelyeket az Artify Studio Kft. kezel, Társaságunk minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti.
Ennek megfelelően az Artify Studio Kft. kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen
tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak Társaságunk rendelkezésére. Az Artify Studio
Kft. személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz
az Artify Studio Kft. harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.
A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Artify Studio Kft., mint forgalmazó gazdasági társaság, kizárólag a termékek
forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott
adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.
Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Artify Studio Kft. végrehajtja mindazokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett
személyek jogainak a védelme. Az Artify Studio Kft.-nél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és
technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó
esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.
Az Artify Studio Kft. a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon
végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.
Az Artify Studio Kft. adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen
meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Az Artify Studio Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes
adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az Artify Studio Kft. kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez
szükséges személyes adatokat kezeli. Artify Studio Kft. arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig
pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen
adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.
Az Artify Studio Kft. a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez
szükséges. Az adatok kezelése során Artify Studio Kft. mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek
ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen

elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.
Adatkezelőként az Artify Studio Kft. számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsen be az adatkezelési
folyamatba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és
ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosított az adatokhoz való hozzáférés
lehetősége is. Az Artify Studio Kft. számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az
adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt
elő, haladéktalanul törlésre, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatuk az érintettel többé ne legyen helyreállítható, álnevesítésre
kerüljenek.
5. Szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunkkal megkötésre kerülő szerződésének elkészítéséhez, a szerződéses jogviszony fenntartásához, és
Társaságunknak a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítéséhez, valamint jogszerű igényeinek érvényesítéséhez alábbi
személyes adatainak Artify Studio Kft. általi kezelése szükséges: név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve,
telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes), e-mail címe, vízfogyasztásra vonatkozó információk.
A fenti adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Társaságunk elsőként szerződési ajánlatot tegyen, majd szerződést
tudjon kötni Önnel, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeinket
kiszállíthassuk Önnek. Személyes adatainak kezelése tehát az Artify Studio Kft. és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton
alapul. A szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése – így különösen a göngyöleg- (ballon és
CO2 palack), illetve egyéb szerződésen szereplő eszköz (automata, pohártartó, ballontartó, csepptálca) elszámolása – érdekében
megadott személyes adatokat Társaságunk legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnésének időpontjáig kezeli.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre,
úgy Társaságunknak – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módjában szerződést kötni
Önnel.
Tájékoztatjuk, hogy nevén és lakcímén túl további személyes adatait (anyja neve, születési hely és születési idő) az Önnel
megkötésre kerülő szerződésből fakadóan Társaságunknak Önnel szemben fennálló követelésének érvényesítéséhez fűződő jogos
érdeke alapján kezeli. Ezen személyes adatok kezelésének célja, hogy Társaságunk – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének
hiányában – szerződéses követelésének érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen megindíthatók és lefolytathatók
legyenek. Az Artify Studio Kft. jogos érdeke alapján felvett személyes adatokat Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön ezen
adatok kezelése ellen nem tiltakozik írásban, az Artify Studio Kft., 9400 Sopron, Vércse utca 4. postacímre, vagy az
aquashopron@gmail.com e-mail címre küldött levél útján.
A fenti személyes adatok Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi
előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során a Artify Studio Kft. összevetette
egymással az adatkezelő és az érintett oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen
megállapítottuk, hogy a Artify Studio Kft.-nek a szerződésekből eredő követeléseinek érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését
megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő
ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok kezelésének hiánya ellehetetlenítené Társaságunkat a szerződés
teljesítésének hiányában jogszerűen megillető követelés érvényesítésében, ami indokolatlanul hátrányos helyzetet idézne elő az Artify
Studio Kft. számára. Társaságunk szavatolja, hogy ezen adatok kezelésére csakis abban az esetben kerül sor, ha az érintettel
szemben az Artify Studio Kft.-nek olyan lejárt és esedékessé vált követelése áll fenn, amelynek érvényesítését az érintettel szemben
megkezdte, ennek érdekében a fenti időpontig ezen személyes adatok – az idő előtti, jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
érdekében zárolásra kerülnek.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Társaságunknak a szerződés alapján Önnel szemben követelése áll fenn, úgy az igény
érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai
átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő személyek (jogi képviselő, követeléskezelő cég) részére.
Társaságunk azon érintettek személyes adatait is kezeli, akik ajánlatkéréssel fordulnak Társaságunkhoz. Ebben az esetben az
érintettre vonatkozó, minél inkább személyre szabott ajánlat megadása céljából a következő adatok megadását kéri: név, lakcím,
levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fogyasztási szokások (korábbi beszerzési forrás,
fogyasztók száma), egyéb információk.
A fenti esetben az érintettek az ún. adatbekérő nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével járulnak hozzá az ajánlat elkészítése és
kiküldése érdekében folytatott adatkezeléshez. A személyes adatok kezelésének időtartama ebben az esetben eltér attól függően,
hogy a Artify Studio Kft. és az érintett egymással az ajánlat alapján szerződést kötnek-e. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor,
úgy az adatokat a szerződés megszűnéséig kezeljük, ha pedig az érintett az ajánlatot visszautasítja, vagy bár elfogadja, de ezt
követően bármilyen okból mégsem köt szerződést Társaságunkkal, úgy az adatkezelés Társaságunknak az ajánlat visszautasításáról
való tudomásszerzéséig, de legkésőbb az érintett elfogadó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napig tart.
6. Weboldalon folytatott adatkezelés
Az Artify Studio Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a www.aquashopron.com weboldalon személyes adatok kezelése az alábbi
esetekben és feltételek szerint történik:
Abban az esetben, ha Ön az www.aquashopron.com oldalon a Kapcsolat menüre kattintva megjelenő felületen megadja nevét, e-mail
címét, telefonszámát, valamint az ahhoz mellékelt szöveges üzenetet elküldi a weboldalon keresztül, úgy kifejezetten és önkéntesen
hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Artify Studio Kft. az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint feltett
kérdéseinek megválaszolása céljából kezelje. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat addig az
időpontig kezeli, ameddig Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.
7. Cookie-k használata a weboldalon
A www.aquashopron.com weboldalon történő egyszerű böngészés során az Artify Studio Kft. semmilyen személyes adatot nem gyűjt
és nem kezel a látogatóról. Társaságunk weboldalán ún. technikai sütiket („cookie”-kat) alkalmaz, amelyek kizárólag a weboldal
böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs és statisztikai célokat szolgálnak, azonban nem
alkalmasak arra, hogy bármilyen személyes adatot rögzítsenek.
Az Artify Studio Kft. a testreszabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie/süti)
helyezhet el és olvashat vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott
beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az
ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. Alapvető
funkciója a böngészés megkönnyítése.
A www.aquashopron.com weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:
átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra
szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a
weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek;
állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használhatunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált

navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól
függ, hogy a látogató internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz;
biztonsági cookie.
A munkamenet lezárultáig érvényes sütik csak a böngésző bezárásáig kerülnek rögzítésre a látogató számítógépen. A meghatározott
érvényességi idővel rendelkező állandó sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a sütiket törölhetik saját számítógépükről, illetve letilthatják böngészőjükben a sütik
alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek
igénybe vehetők. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti
vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk a www.aquashopron.com weboldalon a Google, Inc. („Google”) és az UNAS Online
Kft. („UNAS”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat használja. A Google és az UNAS szintén használ “sütiket” (“cookies”),
melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által
generált, a weboldal használatára vonatkozó alábbi információkat: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP
címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt
keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató az Artify Studio Kft. honlapját elérte. Az adatokat a Google és az UNAS szervereire
továbbítja, és ott tárolja.
A Google és az UNAS ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott
tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google és az UNAS továbbá
átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google és
az UNAS megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google és az UNAS
birtokában lévő egyéb adatokkal.
A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben
az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.aquashopron.com weboldal használatával a felhasználó
hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás
érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon. Az UNAS
tájékoztatását a https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon találhatja.
8. Adattovábbítás
Abban az esetben, ha az Artify Studio Kft. részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a
jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan,
úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes
adatokat továbbítani.
Az Artify Studio Kft. tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat Társaságunk a jelen
pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem adatfeldolgozók, sem
nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.
9. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések
Az Artify Studio Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Társaságunk által kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű
biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok
vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembe vétele és értékelése alapján történik.
Az Artify Studio Kft. a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését
lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított
legyen ezek bizalmas jellege. Ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel,
továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel
szemben. Az Artify Studio Kft. képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek,
alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez
szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.
Az Artify Studio Kft. tájékoztatja azon természetes személyeket, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint
kezeli, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére
bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi
és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeli.
Az Artify Studio Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki,
hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi
személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Az Artify Studio Kft.
valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és
értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat
a kockázatokat, melyek az Artify Studio Kft. által felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.
10. Adatvédelmi incidensek kezelése
Tájékoztatjuk valamennyi érintettet, hogy az Artify Studio Kft. által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata
alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat
veszélyeztethetik.
Az Artify Studio Kft. személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de
legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.
Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak közvetlenül Társaságunktól, ebben
az esetben az Artify Studio Kft. jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi
incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira.
Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi
helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató
levél tartalmazni fogja az Artify Studio Kft.-nél az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és
következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett
vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.
Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek
mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az Artify Studio Kft. által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon
el. Annak érdekében, hogy Társaságunk az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok
érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Társaságunk felhívja azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a Artify Studio Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározott
jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről központi nyilvántartást
vezetünk, amely tartalmazza a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi
megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.
Az Artify Studio Kft. természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége
során az Artify Studio Kft. együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az
incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.
11. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Artify Studio Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Artify
Studio Kft. a tájékoztató módosítása esetén az érintettek részére az érintett által leadott megrendelésről kiállított számlával együtt
tájékoztató levelet küld, legkésőbb a módosítás hatályba lépését 8 nappal megelőzően.
Jelezni kívánjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató módosulásáról a fenti értesítő kiküldésével egyidejűleg a Társaságunk által
üzemeltetett www.aquashopron.com weboldalon figyelemfelhívó tájékoztatás elhelyezésével is tájékoztatjuk.
12. Alkalmazott jogszabályok
A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Artify Studio Kft. valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően
irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
?a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)

