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Általános rendelkezés
 

A Better Forever Nonprofit Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat 
az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és 
betart.
 
 
 

Az adatkezelés jogalapja
 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 

● 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

 
● 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról;
 

● 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 
név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

 
● Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény;

 

A Better Forever Nonprofit Kft. jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy 
erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat a www.jokeringes.hu  webcímen és az 
általuk megadott email címre történő értesítéssel.
 
 

 

Fogalmak
 

http://www.jokeringes.hu/


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban:
 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, 
az érintettre vonatkozó következtetés;
 
 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez;
 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele;
 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges;
 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 



Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett;
 

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; Adatállomány:  
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval;
 
 
 

Adatkezelési alapelvek
 

A Better Forever Nonprofit Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amelynek kezeléséhez a 
felhasználó  előzetesen  hozzájárult,  vagy  amely  a  Better  Forever  Nonprofit  Kft. 
szolgáltatásaihoz  (például  online  időpontfoglalás) technikailag  szükséges,  vagy  amit 
törvény ír  elő.  A  Better  Forever  Nonprofit  Kft. személyes adatot  kizárólag meghatározott 
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, csak a felhasználók 
számára világos céllal, és csak a szükséges ideig.
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges  mértékben  és  ideig  kezelhető.  A jelen  adatkezelés  célja  az,  hogy a  Better 
Forever Nonprofit  Kft. az online időpontot foglaló felhasználó számára hírlevelet  küldjön, 
amelyben aktuális információkat stb. közöl.
 
A  felhasználó  kérelmezheti  a  Better  Forever  Nonprofit  Kft.-nál,  hogy  az  tájékoztassa 
személyes  adatai  kezeléséről,  vagy  kérheti  személyes  adatainak  törlését.  Ezen 
kéréséknek  a  Better  Forever  Nonprofit  Kft. köteles  a  kérelem  benyújtásától  számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban eleget tenni.
 

Az  adatkezelés  során  a  Better  Forever  Nonprofit  Kft. biztosítja  az  adatok  pontosságát, 
teljességét  és  –  ha  az  adatkezelés  céljára  tekintettel  szükséges  –  naprakészségét, 
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 
azonosítani.
 
A  Better  Forever  Nonprofit  Kft. a  személyes  adatok  kezelésére  harmadik  személy 
szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó 
gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat 
elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását 
adja. Az adatkezelő a [MailChimp; 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA], aki a 



www.mailchimp.com     oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás 
visszavonásáig.

A  személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme
 

A  Better  Forever  Nonprofit  Kft. szolgáltatásaival  kapcsolatos  adatkezelések  önkéntes 
hozzájáruláson alapulnak.
 

Az  adatkezelés  célja:  A jokeringes.hu  szolgáltatás  célja  a  honlap  látogatása  során  a 
szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása 
érdekében a felhasználói adatok rögzítése.
 

Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá a  Better  Forever 

Nonprofit Kft. online időpontfoglalás szolgáltatásának teljesítése.
 

Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  hozzájárulása,  illetve  az  elektronikus  kereskedelmi 
szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév; email cím; telefonszám.
 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
 

A Better Forever Nonprofit Kft. cookie-t használ.
 
A Better Forever Nonprofit Kft. a  Facebook remarketing pixelét használja, ún. remarketing lista 
építése céljából.  Így a  weboldal  meglátogatása után külső  szolgáltató  internetes  webhelyeken 
hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, kizárólag 
a böngésző szoftvert azonosítják.
 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 134852/2017
 

A szolgáltatás jellegére vonatkozó speciális rendelkezések
 

A Better  Forever Nonprofit  Kft. a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti  azon személyes 
adatokat, amelyek az elektronikus szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül 
szükségesek.  A  szolgáltatónak  az  egyéb  feltételek  azonossága  esetén  úgy  kell 
megválasztania  és  minden  esetben  oly  módon  kell  üzemeltetnie  az  alkalmazott 
eszközöket,  hogy  személyes  adatok  kezelésére  csak  akkor  kerüljön  sor,  ha  ez  a 
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez 
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 

A  Better  Forever  Nonprofit  Kft. a  szolgáltatás  igénybevételével  kapcsolatos  adatokat 
bármely,  a  fentiekben  meghatározottaktól  eltérő  célból  –  így  különösen  szolgáltatása 
hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb 

http://444.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/www.mailchimp.com


címzett  tartalom  eljuttatása,  piackutatás  céljából  –  csak  az  adatkezelési  cél  előzetes 
meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 

A  Better  Forever  Nonprofit  Kft. tájékoztatja  felhasználóit,  hogy  folyamatosan  biztosítjuk 
felhasználóink  részére  az  általunk  végzett  adatkezelésre  történő  felhatalmazás 
visszavonásának lehetőségét.

A Better Forever Nonprofit Kft. tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználók egyéb adatait 
nem kapcsolja össze a felhasználók azonosító adataival és a felhasználók hozzájárulása 
nélkül nem adja át azokat harmadik személy számára sem.
 

A Better Forever Nonprofit Kft. tájékoztatja felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítja, hogy 
a  felhasználó  a  szolgáltatás  igénybevétele  előtt  és  az  igénybevétel  során  bármikor 
megismerhesse azt, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelésére kerül 
sor.
 
 
 

Adatkezelő
 

Név:BETTER FOREVER Nonprofit Kft. 
Székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 10. fszt. 4.

Cégjegyzékszám: 06-09-014008

Adószám: 14775873-1-06

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 134852/2017
 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő helyre fordulhat:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 14 10
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


