
Adatvédelmi nyilatkozat 

 

A jovonek.hu portál egy online üzleti megoldásokat kínáló közösségi site. Mely a Kortárs 

Gasztronómiai és Kulturális Egyesület számára kiemelt fontosságú cél, a jovonek.hu látogatói által 

rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának 

biztosítása. Ezért a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület elkötelezi magát a látogatók 

személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az olvasói biztonságos internetezési 

lehetőségeinek megteremtéséhez.  

 

Felhasználók azonosítását szolgáló személyes adataik kezelése:  

A csatlakozók azonosításra alkalmas adatai közül a névhez, e-mail címhez, telefonszámhoz, nyitva 

tartáshoz, saját weboldal címéhez, minősítések-, tevékenységük felsorolásához, és annak egyéb 

leírásához, minden látogató hozzáférhet. A felhasználók a csatlakozás során az "Adatvédelmi 

nyilatkozat" mező elfogadásával beleegyeznek, és hozzájárulnak a személyes adataik ily módon 

történő kezeléséhez. 

 

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a 

fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény;  

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. 

törvény;  

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény  

- 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének 

különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az 

azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól  

- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;  

 

A Szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen:  

www.jovonek.hu 

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően 

további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a 

Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, 

http://www.oldalasmagazin.sokoldal.hu/impresszum


lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-

mail címen: 

info@jovonek.hu 

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes 

tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.  

 

A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon 

változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a 

változásokról előzetesen kiértesíti az jovonek.hu tagjait, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan 

ismerjék az oldal érvényes adatkezelési elveit és gyakorlatát. A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális 

Egyesület ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat 

mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.  

 

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a 

személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül 

értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz 

hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő 

kezeléséhez. 

 

A website üzemeltetője: 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület 
6090 Kunszentmiklós, Szász Károly u. 14. 
Adószám: 18216767-1-42 
Nyilvántartási szám: 12.Pk. 60197/2011 
 
A begyűjtött adatok, a website-nak helyet adó tárhelyen vannak tárolva. Melyhez az üzemeltető, és a 
megbízottjai érhetnek el. 
A begyűjtött adatok az együttműködés megszűntetéséig vannak tárolva, azokat 72órán belül töröljük. 
Mely adatok törlését a csatlakozott tag bármikor kérheti, ezzel vállalva, hogy felbontja az 
együttműködést. 
 
Jogorvoslattal a következőhöz fordulhatnak: 
 
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22. 
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40. 
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100 
Telefax: 06.1.269.3541 
E-mail: adatved@obh.hu 
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