Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelő megnevezése:
Tátrai Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő)
Adószám: 53614906-1-42
Székhely: 1165 Budapest, Benő utca 15.
E-mail: t.katici@gmail.com
Webcím: https://mrslangwitch.hu (a továbbiakban: weboldal)
Jelen adatkezelési tájékoztató a https://mrslangwitch.hu weboldal adatkezelését szabályozza,
alapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.) és az EU általános adatvédelmi rendelete (2016/679 GDPR).
A https://mrslangwitch.hu weblapon a felhasználóknak lehetőségük van kapcsolatfelvételi
űrlap segítségével felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel, ezáltal az adatkezelő hozzájut a
felhasználó nevéhez és e-mail-címéhez. Amennyiben a felhasználó igénybe kívánja venni az
adatkezelő szolgáltatását, a teljesítést igazoló számla kiállításához az adatkezelőnek be kell
kérnie a felhasználó nevét és lakcímét.
2. Személyes adatok
2.1. Kapcsolatfelvételi űrlap
A https://mrslangwitch.hu weboldalon a felhasználó kapcsolatfelvételi űrlapot tölthet ki. Az
űrlapon ügyfél-kapcsolattartás céljából bekért személyes adatok: név, e-mail cím.
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A felhasználó személyes adatait
önként adja meg, az adatok megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat,
továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a https://mrslangwitch.hu weboldal az üzenetére e-mailben
választ küldjön.
Az adatkezelő a felhasználó személyes adatait az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli.
Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem kívánja az adatkezelő szolgáltatását igénybe
venni, a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. Amennyiben a felhasználó igénybe veszi
az adatkezelő szolgáltatását, az adatokat az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásának időtartama
alatt, illetve az érintett törlési kérelméig tárolja.
2.2. Szolgáltatás igénybevétele
Amennyiben a felhasználó nyelvoktatási vagy fordítási szolgáltatást vesz igénybe, a felek
közötti megállapodás megkötése és a szolgáltatás teljesítését igazoló számla kiállítása céljából
a felhasználó nevén és e-mail címén kívül lakcíme is bekérésre kerül. Az adatkezelés
jogalapja kötelező adatkezelés.
Az érintettek köre az adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő érintettek.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a 2012. évi CXLVII. törvény a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 12. § (5) bekezdése szerint a
kiállított számlát a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig meg kell őrizni.
3. Cookie-k (sütik) használata, webanalitika
A https://mrslangwitch.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény
javítása és a weboldal összes funkciójának zavartalan működése érdekében. A cookie-k
(sütik) segítségével a weboldal rögzíti a felhasználó IP-címét, a látogatás kezdő és befejező
időpontját, a megtekintett aloldalakat és az azokon eltöltött időt, illetve a felhasználó

eszközének beállításától függően az operációs rendszer típusát, a használt böngésző típusát és
a felhasználó eszközének paramétereit. Az oldal üzemeltetője ezek alapján az adatok alapján
nem jut és nem is juthat személyes adatok birtokába. Ezen adatok szolgáltatásáról a
felhasználó dönthet a böngészőjében megadott cookie (süti) beállítások megadásával.
A honlap látogatottságát és webanalitikai mérését az adatkezelő Google Analytics
alkalmazással végzi.
Érvényes: 2020. május 18-tól visszavonásig.

