Weblap címe: https://skyhost.hu
Szolgáltatás megnevezése: Szerver bérbeadás. Szerverbérlet alatt a Szolgáltató által
üzemeltetett hardverek (internetre csatlakozott szerverek) erőforrásait (továbbiakban
Szerver) használat céljából történő bérbeadását értjük.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő neve, elérhetőségei
A szolgáltatást végző és egyben az adatkezelő neve: Orbán Istvánné E.V
Az adatkezelő levelezési címe: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.
Az adatkezelő e-mail címe: info@skyhost.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 0630 620-3931
Az adatkezelő nyilvántartási száma: 55471019
Az adatkezelő adószáma: 56779217-1-31
Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes adatait az irányadó
adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi
Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje, és az Ön
adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa. Személyes adatainak biztonsága kiemelt
fontosságú.

Az adatkezelés szabályai
A https://skyhost.hu weblap üzemeltetője tájékoztatja látogatóit, hogy jelen weblapon és
végzett szolgáltatással kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak
alapján kezel személyes adatokat.
Az Adatkezelő a weblap működtetése során az erre az oldalra látogatók, regisztrálók,
és szolgáltatást igénybe vevők (vásárlók) adatait kezeli abból a célból, hogy részükre
szolgáltatást nyújthasson. (későbbiekben „Érintettek”)
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak, tiszteletben tartja a weblapjára látogatók személyhez
fűződő jogait és a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi
jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban kezeli.

Fogalommeghatározás
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott
értelmező fogalommagyarázatokkal.
A vállalkozó kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján
végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt
jogalapokkal kezel. A vállalkozó kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított
vagy azonosítható, az adatkezelő úgy folytat adatkezelést, hogy az minden
szakaszában megfelel a célnak.
A vállalkozó jelen tájékoztatóban közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az
adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a
GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és ideje
Az Érintett szolgáltatást megrendelni regisztráció, majd azt követően bejelentkezés után
tud az Adatkezelő weboldalán.
A regisztráció és a bejelentkezés során minimum Felhasználónév, jelszó, e-mail cím
megadása szükséges.
Az adatközlés minden esetben önkéntes, az Érintett nem köteles megadni személyes
adatait, azonban szolgáltatás megrendeléshez az adatközlés nélkülözhetetlen.
Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: szolgáltatásnyújtás, a teljesítés
megfelelőségének dokumentálása, a szerződés létrejöttének bizonyítása, valamint
jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítás). Az Adatkezelő eleget tesz a
szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó jogszabályokban rögzített adatkezelésnek és
azokban meghatározott ideig törtnő megőrzésnek. Az Adatkezelő a megadott adatok
valódiságáért nem vállal felelősséget.

Technikai adatok
A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti a
Felhasználó IP címét, és egyéb információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer
folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás
során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá.

A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a weblap technikai üzemeltetése érdekében,
valamint statisztikai célokra használja fel.
A weblap használ un. "sütiket", és azon belül is sessionid-t. Ezzel azonosítja be a
felhasználót bejelentkezés után.
Regisztráció, szolgáltatás vásárlásának alkalmával megadott adatok és kezelésük:
A regisztráció során az Érintettnek meg kell adnia a következő személyes adatokat:
belépési azonosító, jelszó, teljes név, számlázási cím, e-mail cím.
Az adatok megadását követően Adatkezelő e-mailben értesíti Érintettet a regisztráció
sikerességéről.
Érintett a regisztrációt követően további adatokat is megadhat, amennyiben az a
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi
bizonylat kiállítása; szolgáltatói teljesítés; egyéb.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás
(számviteli törvény).
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év,
egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A jelen dokumentumban található adatkezelések
A honlap adatkezelése, cookie-kezelés, Szerver bérbeadás- szolgáltatás, Pénzügyi
teljesítés, számlázás.

A honlap adatkezelése, cookie-kezelés
A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a
honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet
információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és
automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookiekat”, „sütiket” használ.
A cookie-k a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok. A böngészési adatok
mentésével javítják az online élményt. A cookie-k segítségével a webhelyek
bejelentkezve tarthatják Önt, emlékeznek a webhely beállításaira, és helyileg releváns
tartalmakat biztosítanak.
Adatkezelés célja: a weboldal látogatók számára a felhasználói élmény javítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő
hozzájárulását az érintett személy a böngészőjének biztonsági beállításában tudja

visszavonni valamint lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban
bármikor törölje a böngészőkből (böngésző függő a pontos helye a funkciónak).
Érintettek köre: a weboldal látogatói.
Kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
Adatkezelés és adattárolás időtartama: az adatkezelő az adatokat az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja.
Adatok tárolási módja: elektronikus.

Szerver bérbeadás- szolgáltatás okán adatkezelés
Szolgáltató szerver bérletre biztosít lehetőséget. Szolgáltató a bérlet során a
Felhasználó/Érintett által megadott adatokat kezeli.
Az adatkezelés célja: megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat
kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott szolgáltatást érintő változások közlése, egyéb
értesítés küldése (pl. fizetési emlékeztető, a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen
technikai információk stb).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás
(számviteli törvény).
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év,
egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatok tárolási módja: elektronikus.

Pénzügyi teljesítés, számlázás
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szvt.) 165. § (1) szerint minden gazdasági
műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát
vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági
műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli
nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít a szolgáltató
szolgáltatásainak igénybevétele, amennyiben az igénybe vevő a szolgáltatásról számlát
kér.
Az Szvt. 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó
bizonylatnak milyen általános tartalmi kellékei vannak, amelyeket a Szolgáltató köteles
a számlán rögzíteni. Ezek nélkül a számlázás nem tud jogszerűen megtörténni. A 167.
§ (1) j) pont továbbá megjelöli, hogy egyéb jogszabály is írhat elő tartalmi kelléket.
Adatkezelés célja: a pénzügyi teljesítés, számlázás jogszabályi előírás szerinti
megvalósítása és dokumentálása.

Adatkezelés jogalapja: bár az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján indul el (ő
kéri a számlát), ám az adatkezelést jogszabály írja elő kötelezően, így a GDPR 6. cikk
(1) c) szerinti - jogi kötelezettség teljesítése az Szvt. 165-169. § és az Áfatv. 169. §
szerint
Kezelt adatok köre: jogszabály szerint
Adatkezelés időtartama: a pénzügyi teljesítés és kapcsolódó bevallások teljesítéséig.
Adattárolás határideje: a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat az Szvt. 169. § (1)
szerint 8 évig kell megőrizni
Adatok tárolási módja: elektronikus és manuális.

Egyéb adatkezelés
Jelen adatkezelési tájékoztatóban fel nem tüntetett adatkezelésről az adat felvételekor
ad tájékoztatást az Adatkezelő. Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság,
közigazgatási hatóság, NAIH, NAV, egyéb hatóság tájékoztatás céljából adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresik
Adatkezelőt, – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezelés irányelvei
•

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.

•

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet.

•

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet.

•

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

•

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

•

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.

•

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes
személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett kockázatnak a technikai és szervezési
intézkedésekkel megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással,
probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeli.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vette az adatkezelésből
eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az érintettek jogainak érvényesítése
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az adatkezelés jogalapjától függően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel
élhet:
•

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

•

kérheti személyes adatainak helyesbítését,

•

visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

•

kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes
vagy az azokkal elérendő célból a Szolgáltatónak már nincs rá szüksége,

•

kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását

•

érhet adathordozhatóságot.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztató
első részében feltüntetett elérhetőségén, az igényt elbírálva a kérelem beérkezésétől
számított 5 napon belül de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével
kapcsolatosan.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el,
úgy jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Tárolás
Az adatok saját vásárolt szervergépen vannak tárolva, a szervergép a Budapest BIX
szerverteremben van elhelyezve.

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott további kérdésekben a GDPR szabályai az
irányadók.
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020.01.01-től visszavonásig tart.

Kelt: 2020. 02. 02.
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