
 
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

 
 
 
Jelen tájékoztató a Magic Photo Kft.  adatkezelési és adatvédelmi elveit rögzíti a 2018. május 25-én 
hatályba lépett GDPR rendelet rendelkezéseivel összhangban. 
 
Az adatkezelés célja: Magic Photo Kft. kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai 
nyújtásához szükséges. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint jogszabályi előírások. 
 
1) A Magic Photo Kft.  az mvcoach.hu weboldalon közzétett tevékenysége során személyes adatokat 
(családi és utónév, születési családi és utónév, e-mail cím, telefonszám) rögzít.  
 
A könyvelési, a honlapüzemeltetési, a marketing feladatokat és egyes értékesítési tevékenységet a Magic 
Photo Korlátolt Felelősségű Társaság (4225 Debrecen, Szilegyházi utca 25. cjsz: 09 09 022923 adószám: 
23887697-2-09) Adatfeldolgozó végzi.  
 
Az adatkezelés időtartama a fenti esetekben: az mvcoach.hu weboldalon meghirdetett tevékenység 
megszűnésétől számított öt év leteltét követő 60 munkanap a Polgári Törvénykönyv 6:22.§-ában foglalt 
elévülési idő alapján; a szerződések teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatok 
esetén személyes adatok esetén az Adatkezelő egyes üzleti évről készített beszámolójától számított 8. 
naptári évet követő év március 31. napját követő 10 munkanap.  
 
Amennyiben a papír alapon vagy elektronikus úton beérkezett, személyes adatokat tartalmazó ajánlatok, 
érdeklődések, tájékoztatás kérések alapján nem kerül megkötésre a tevékenységhez szükséges szerződés, 
abban az esetben az adatkezelés időtartama: az érintett törlési kérelmének beérkezését követő 10 
munkanap, de legfeljebb a sikertelen szerződéskötés, illetve az érdeklődés, tájékoztatás kérés beérkezését 
követő 2 év leteltét követő 10 munkanap. 
 
A Magic Photo Kft. által a személyes adatok kezelésére igénybe vett Adatfeldolgozó adatkezelési és 
adatvédelmi gyakorlata megfelel a GDPR rendeletben foglalt előírásoknak. 
 
2) Cookie szabályzat 
A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, 
látogatás időtartama, operációs rendszer, böngésző típusa stb). Az adatmentésnek elsősorban technikai 
jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja, 
felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a magasabb színvonalú 
kiszolgáláshoz nyújt segítséget. Az elemzés során felmerült adatokat más információkkal nem kötjük össze, 
a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk. Az érintettek köre, a weboldalt látogató 
valamennyi felhasználó. Az adatkezelés időtartama, törlésének határideje: az állandó cookie-k fájlként 
tárolódnak számítógépén, vagy mobil eszközén legfeljebb 12 hónapra. Az átmeneti cookie-k eltűnnek, ha 
bezárja az oldalt. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, 
nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá. Mindegyik webes 
kereső különböző, így javasoljuk, hogy használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak 
módosításához. 
 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a GDPR rendelet szerint Ön jogosult arra, hogy a rögzített személyes adatainak 
kezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a Magic Photo Kft. képviselőjétől, jogosult arra, hogy az 
esetleg pontatlanul rögzített adatokat helyesbítse, kiegészítse, kérheti adatainak törlését, ill. zárolását, 
tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Magic Photo Kft. automatizált módon, hozzájárulás 
vagy szerződés alapján kezelné a jövőben a személyes adatait, abban az esetben meg fogja illetni Önt 
továbbá az adathordozhatósághoz való jog, azaz az, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja és ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  
 
Amennyiben bármilyen jogsértést tapasztal a Magic Photo Kft. adatkezelésével kapcsolatba, joga van ezt 
az Adatkezelő képviselője (Szabó Áron, e-mail szabo.aron@magic-photo.hu részére jelezni). Panasszal 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amelynek posta címe: 1530 
Budapest, Pf.: 5, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldala: 
http://naih.hu, illetve lehetősége van bírósági jogorvoslatot igénybe venni. 
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