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MASCULIN DAY SPA 

férfi kozmetikai szalon Adatkezelési
Tájékoztatója az Érintettek személyes és

egészségügyi adatainak kezeléséhez 

Jelen adatvédelmi tájékozató a Megrendelő és/vagy Kedvezményezett (továbbiakban
Érintettek)  számára  készült,  melyben  megismerhetik  a  Szolgáltató  (továbbiakban
Adatkezelő),  őket  érintő,  személyes  adatokra  vonatkozó,  adatkezelési  tevékenységét.  Jelen
adatkezelési  tájékoztató  az  Adatkezelő  ÁSZF-jének  elválaszthatatlan  része,  mely
kifüggesztésre kerül az Adatkezelő telephelyeinek nyilvános területén, weboldalán.

I. Az Adatkezelő szervezet neve és elérhetősége(i)

Adatkezelő neve: Lime Stúdió Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Elérhetősége: masculin@masculin.hu

II. Az adatkezelésre vonatkozó törvényi szabályozások

Az Adatkezelő  az  ÁSZF-ben meghatározott  Szolgáltatások  végzése  során,  a  tudomásukra
jutott adatokat, a PTK, valamint az alábbi jogszabályok alapján köteles kezelni: 

 a  2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról (továbbiakban Info. tv.);

 Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  a  természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról (továbbiakban GDPR),

 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény. (továbbiakban EÜ Adatok Kezelése tv.)

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)

Jelen adatkezelésben foglaltak, az Adatkezelő álláspontja szerint, mindenben megfelelnek a
fent hivatkozott jogszabályi rendeleteknek.

III. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, amennyiben van és elérhetősége(i)
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A GDPR, az Adatkezelő számára nem ír elő adatvédelmi tisztviselő alkalmazását. Azonban
az Érintettek az alábbi személyhez fordulhatnak bővebb tájékoztatásért az adatkezelésről:

Gara Mercedes  üzletvezető,
Elérhetősége: 06306914642, masculin@masculin.hu

IV. Adatkezelés célja

Az  Adatkezelő  az  ÁSZF-ben  rögzített  feltételekkel  szerződéses  viszonyba  kerül  az
Érintettekkel. Az Adatkezelő az alábbi célból kezeli az Érintettek adatait:

 Előzetes regisztráció kapcsolatfelvétel céljából.

 Szerződéses viszony kezdeményezése Szolgáltatás igénybevételéhez

 A Szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó meghatározása;

 ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges adatok;

 A Szolgáltatás elvégzését követő számla kibocsátásához.

 A személyszámítógépen tárolt adatok mentése, adatbiztonsági célból.

 Kamerafelvétel készítése vagyonvédelmi és személyvédelmi célból.

 Voucher szolgáltatókkal kötött szerződés teljesítése céljából.

V. Az Érintettek köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbi Érintettekre vonatkoznak:

 Az Szolgáltatást megrendelő természetes személy Megrendelő adatai;

 A Szolgáltatással érintett Kedvezményezett természetes személy adatai.

VI. Adatkezelés  jogalapja,  mi  történik/történne  akkor,  ha  az  adatszolgáltatás
elmarad az Érintettől

Személyes  adatok
megnevezése

Jogalap Adatszolgáltatás  elmaradása
esetén  az  Érintettre  gyakorolt
hatása

Regisztrációs  adatok:  Név;
felhasználónév;  jelszó;
telefonszám  és/vagy  email
cím, 

-  Az  Érintett
hozzájárulása
alapján  (GDPR  6.
cikk 1.a.)
 -  Az  Érintett  által
kezdeményezett

Amennyiben a regisztráció elmarad,
és  nem  kerül  megadásra  a  név,
felhasználó  név,  jelszó,  telefonszám
és/vagy  email  cím,  úgy  az
Adatkezelő  és  Érintett  között  nem
jöhet létre Szerződéses jogviszony az
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Szerződés
előkészítéséhez
szükséges.  (GDPR
6. cikk 1.b.)

ÁSZF  szerint,  mivel  technikai
probléma, időpont változás esetén, az
Érintettet  értesíteni  kell,  és  az
esetlegesen  felmerülő  lényegi
információkat  megosztani  az
érintettel.  Az  Adatkezelő  a
Szolgáltatás teljesítését nem vállalja,
a jogviszony nem jön létre. 

A  szolgáltatás  teljesítéséhez
szükséges  egészségügyi
adatok:  Születési  idő;
bármilyen  olyan  adat,  mely
egészségügyi  vonatkozású,
vagy arra kihatással lehet az
Adatkezelő döntése alapján.

-  Az  Érintett  által
kezdeményezett
Szerződés
teljesítéséhez
szükséges.  (GDPR
6. cikk 1.b.)

Amennyiben  az  Érintett  a
Szolgáltatást  igénybe  veszi,  a
szolgáltatás  megkezdése  előtt  egy
„Elfogadó  nyilatkozat  szolgáltatás
igénybevételéhez”  nevű
dokumentumot  szükséges  kitöltenie.
Az  Érintett,  ezen  dokumentum
aláírása  előtt,  a  Közreműködőt
szóban  tájékoztatni  köteles  a
Szolgáltatást  érintő  egészségügyi
adatairól,  melynek  fontosabb
szempontjait  a  dokumentum
tartalmazza.  Sem  a  Közreműködő,
sem  az  Adatkezelő  ezeket  az
adatokat  nem  rögzíti.  Bármely
személyes adat közlése elmarad, úgy
az  Adatkezelő  a  Szolgáltatás
megfelelő  minőségű  teljesítésére
nem  tud  garanciát  vállalni.  Ilyen
esetben  az  Adatkezelő  egyéni
belátása  szerint  eldönti,  hogy  a
Szolgáltatás teljesítését nem vállalja,
vagy vállalja.  Fontos,  hogy az  EÜ
Adatok  Kezelése  tv.  szerint  az
Érintett  egészségügyi  adatainak
megadása  azonban  az  Érintett
döntése alapján, önkéntes.

Mentés  a  személyi
számítógépről.

Az  Adatkezelő
jogos érdeke alapján
(GDPR 6. cikk f)

Amennyiben a mentés elmarad, úgy
fennáll  a veszélye,  hogy a személyi
számítógép  megsemmisülése  vagy
meghibásodása,  elvesztése esetén az
azon tárolt adatok megsemmisülnek.
Ez az  Adatkezelő  folyamatban  lévő
Szolgáltatásainak  ellehetetlenülését
jelentené,  így  nem  tudja  a
Szerződéses  kötelezettségeit
teljesíteni.

Számlához  szükséges
személyes adatok: név, cím

-  Az  Adatkezelőre
vonatkozó  jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges (GDPR 6.

Az  Adatkezelő  jogszabályi
kötelezettségeinek  teljesítése  miatt
szükséges  a  számla  kiállításához  az
adatok  megadása.  Ennek  hiányában
az  Adatkezelő  megtagadja  a



cikk 1.c.) szolgáltatás  elvégzését,  vagy  a
Szolgáltatást  elvégzi,  de  csak
pénztárgépi  blokk  kiadására
kötelezett.

Voucherek  beváltása
(Nagynap.hu,  Feldobox):
Kuponsorszám,  választott
program,  felhasználás  ideje,
név, postai cím, telefonszám
és/vagy emailcím.

- A Szolgáltató jelen
helyzetben
adatfeldolgozó és az
adatkezelővel  kötött
szerződés  alapján
jogosult  az  adatok
kezelésére.

-  Az  Érintett  a  Voucher
kibocsátójával  kötött  adatkezelési
megállapodást/szerződést,  így  a
Szolgáltató,  mint  adatfeldolgozó
végzi tevékenységét. Amennyiben az
Érintett  nem  egyezik  bele,  hogy  a
Szolgáltató  kezelhesse  személyes
adatait,  úgy  a  Szolgáltató  a
Szolgáltatását  az  Adatkezelő  felé
nem tudja elszámolni. Ezen ok miatt
a  Szolgáltató  a  Szolgáltatást
megtagadja. 

Kamerafelvétel  készítése  a
Szolgáltató telephelyén

-  Az  Adatkezelő
vagy  harmadik  fél
jogos  érdeke
céljából  (GDPR  6.
cikk 1.f.)

Az Adatkezelő oly módon helyezi el
a  kamerá(i)t,  hogy  a  telephely
nyilvános  tereiről  (váró,  folyosó,
recepció)  vagyon-  és
személyvédelmi  célból  megfigyelje.
Az Érintett az ÁSZF elfogadásával a
Kamerafelvétel  tényét  is  elfogadja.
Az  adatkezelő  ennek  hiányában,  a
helységek és személyzet biztonságát,
és  így  a  Szolgáltatást  sem  tudja
biztosítani.

VII. Adatkezelés időtartalma

 Új Érintett  esetén,  a  regisztráció  során,  a  kapcsolattartáshoz szükséges adatokat  az
Adatkezelő,  kezeli.  A  regisztráció  elvégzésével  az  Érintett  felhatalmazza  az
Adatkezelőt,  hogy  az  adatait  kezelje,  annak  írásbeli  visszavonásáig,  vagy  a
jogszabályban előírt módon (pl: névre szóló számlaadás esetén). 

 Az elfogadó nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéhez dokumentumot az adatkezelő 1
lezárt naptári évig tárolja, majd megsemmisíti.

 Már létrejött Szerződéses jogviszonyban:

o Számlán  található  személyes  adatok  és  a  számla  megőrzési  ideje,  az  adott
naptári év utolsó napjától számított 7. év vége, jogszabályi előírás alapján.  Azt
követően az adatok törlésre kerülnek.

o Egészségügyi  adatokat  a  Szolgáltató  a  Szolgáltatás  megkezdésekor  szóban
megismeri, de nem rögzíti semmilyen módon.



 Mentés  a  személyi  számítógépről  folyamatosan  történik  naponta,  azonban  az
Adatkezelő  maximum  3  példányt  őriz  meg.  A  régebbi  példányok  automatikusan
törlődnek.

 Vouchereken  található  adatok:  Adatfeldolgozóként  fér  hozzá  a  Szolgáltató  az
adatokhoz, melyet legkésőbb az adott naptári évet követő évben törli.

 Kamerafelvételen rögzített  adatok: A törvény szerint 3 munkanapig kerül tárolásra,
majd törlésre, kivéve a jogszabályban meghatározott kivételek esetén.

VIII. Adatkezelés  eljárásának  rövid  leírása  gyűjtéstől  a  feldolgozásig  és
megsemmisítésig  (a  tárolás,  folyamatok  szervezésének  biztonságáról  rövid
leírása,  a  feldolgozás  módja  manuális/automatikus,  profilozás/automatikus
döntéshozatal, kik ismerhetik meg a személyes adatait)

1) Új Érintettként, a weboldalon regisztrál, vagy telefonon és emailen keresztül időpontot
foglal. Az Érintett időpontra érkezésekor, a Regisztrációs Űrlapot kitölti, és aláírásával
megerősíti a regisztrációs űrlapon szereplő adatokat, valamint az ÁSZF megismerését
és  elfogadását.  Az  Érintett  időpontra  érkezése,  mint  ráutaló  magatartás,  az
Adatkezelővel történő szerződéskötés kezdeményezését jelenti. Az aláírt Regisztrációs
Űrlap  elzárásra  kerül,  az  Érintett  adatkezelési  hozzájárulásának  visszavonásáig.
Amennyiben az új Érintett nem érkezik meg a megbeszélt időpontra, úgy adatai csak
az ONLINE rendszerben kerülnek mentésre. Amennyiben az Érintett  a weboldalon
keresztül  regisztrált,  az  általa  bevitt  adatok  az  Adatkezelő  számítógépén
megmaradnak,  ameddig  az  online  regisztráció  során  megadott  adatkezelési
hozzájárulást az Érintett meg nem szűnteti, a III. pontban meghatározott email címre
történő írásos kérelmével.   

2) Az Érintett  megérkezik  a  foglalt  időpontra.  Amennyiben  új  Érintett,  a  recepciós  a
kitöltött  űrlapot aláírattatja vele.  A Közreműködő bekíséri  az Érintettet  a kezelőbe,
ahol a Szolgáltatás megkezdése előtt az Érintett, minden esetben aláírja az „Elfogadó
nyilatkozat  szolgáltatás  igénybevételéhez”  nevű  űrlapot.  Az  űrlap  a  Szolgáltatás
befejeztével  a  recepcióra  kerül  és  elzárják.  Az  Érintett  az  „Elfogadó  nyilatkozat
szolgáltatás igénybevételéhez” űrlap aláírásakor, a Közreműködő személyzetet szóban
tájékoztatja  egészségügyi  adatairól  a  dokumentum  alapján.  Az  Adatkezelő  és  a
Közreműködő  a  szóbeli  tájékoztatást  nem  rögzíti,  mivel  az  Érintett  egészségügyi
adatai különleges személyes adat kategóriába tartoznak, melyet fokozottan védeni kell.

3) A  regisztrációs  adatokat  tároló  számítógépről  mentés  készül,  mely  biztonságosan
titkosított és tárolt.

4) Az Adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatali eljárást az Érintett személyes
adataival.

5) Az  Adatkezelő  a  Szolgáltatás  teljesítésébe  vont  közreműködők  segítségével  végez
profilozási  tevékenységet,  az  Érintett  személyes  egészségügyi  adatai  alapján,  mely
jelen esetben az Érintett egészségügyi állapotának meghatározásához, a Szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó kockázatfelmérésekhez, és kockázat csökkentő lépések



meghatározásához szükségesek. A profilalkotás minden esetben, kötelezően objektív.
Ilyen  esetben  az  Érintettnek  joga  van  a  profilalkotás  eredményével,  profilalkotás
eljárási  szabályaival,  vagy  a  módjával  kapcsolatban  az  Adatkezelőhöz  fordulni,
felvilágosítási, módosítási, másolati, tiltakozási, újra profilozási kérelmet benyújtani.
Az  Érintett  kérdéseivel  és  beadványaival  a  Szolgáltatást  végző  Közreműködőkhöz
fordulhat a konkrét egészségügyi profilhoz kapcsolódóan, vagy általános profilalkotási
témában az adatkezelési tájékoztató III. bekezdésében megadott személyhez.

IX. A  kezelt  adatok  köre  és  azok  célja  (pl:  név  –  kapcsolattartás,
megszemélyesítés, cím: kapcsolattartás stb, javasolt táblázatos formában)

Személyes adatok megnevezése Az adatkezelés célja
Név Kapcsolattartás;  beazonosítás;  regisztráció;

számlázás
Lakcím számlázás; voucher adatfeldolgozás
Telefonszám, email cím Kapcsolattartás; regisztráció
Születési dátum Beazonosítás, 
Egészségügyi adatok Szolgáltatás  igénybevételéhez  alkalmasság

eldöntése, nem kerül rögzítésre.

X. Az  Adatfeldolgozónak  átadásra  kerülő  személyes  adatok,  úgy  az
adatfeldolgozó,  a  megjelölése,  az  Adatfeldolgozók  ismertetése.  Külföldre
történő adat továbbítás, vagy nem továbbítás megjelölése.

Az Adatkezelő Külföldre nem továbbít semmilyen személyes adatot az Érintettről.

Az  Adatkezelő  a  Szolgáltatás  teljesítéséhez  az  alábbi  alvállalkozók  (továbbiakban:
Adatfeldolgozók)  tevékenységét  veszi  igénybe.  Ezen  Adatfeldolgozók,  kizárólag  a
Szolgáltatás teljesítése céljából, hozzáférhetnek az Érintett részben vagy egészben tárolt
személyes  adataihoz.  Az  Érintett  megkeresheti  direktben  is  az  Adatfeldolgozókat,
amennyiben  személyes  adatai  kezelésével  kapcsolatban  lenne  kérdése,  egyéb
jogérvényesítése. Javasolt a megkeresések megválaszolásának gyorsítása érdekében, hogy
az  Adatkezelő,  adatvédelmi  tájékoztató  III.  bekezdésében  meghatározott  személyen
keresztül történjenek.

Az Adatfeldolgozók listája:

Az  adatfeldolgozók  listája  hozzáférhető,  távolról,  a  III.  bekezdésben  meghatározott
személy  email  címére  küldött  írásos  igénybejelentéssel,  valamint  a  helyszínen  a
Szolgáltató telephelyén, a recepciós munkatársnál megtekinthető dokumentumban.



XI. Érintett  jogai  és  azok  érvényesítésének  lehetőségei  (átlátható  eljárás,
tájékoztatás  kérés,  módosítás/pontosítás,  törlés/elfelejtés,  betekintés,
másolatkérés,  adatkezelés  korlátozása,  tiltakozás,  profilalkotás  eljárásának
megismerése,  automatizált  döntéshozatal  eljárásának  megismerése,
automatizált döntéshozatal megfellebbezése embernél)

Az Érintettet  a személyes  adatai  kezelése során a jelen bekezdésben részletezett  jogok
illetik  meg.  Ezen  jogok  érvényesítésének  módjai  az  Adatkezelő  személyzetéhez,
adatfeldolgozóihoz,  különösképpen  az  adatkezelési  tájékoztató  III.  bekezdésében
meghatározott személyhez történő írásos és/vagy szóbeli megkeresés, vagy panasz, melyre
az Adatkezelő 3 munkanapon belül reagál, vagy választ ad. Javasolt a jogérvényesítést az
elszámoltathatóság elve miatt, írásban megtenni az Adatkezelő felé.

Amennyiben  az  Érintett,  az  adatkezelésben  fennálló  jogsértést  észlel,  úgy  fordulhat
kártérítési igényével közvetlenül a területileg illetékes bírósághoz, vagy panaszt nyújthat
be az ellenőrző hatóság (Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság,  1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: 391-14-00, email:  ugyfelszolgálat@naih.hu ,
web:  http://naih.hu továbbiakban:  NAIH)  felé.  Amennyiben  az  Érintett  a  NAIH  felé
fordul,  úgy  tudomásul  veszi,  hogy  a  NAIH-nak  nincs  jogköre,  az  Érintett  jogainak
sérelmét kompenzáló kártérítés megállapítására. Amennyiben az Érintett erre igényt tart,
javasoljuk a vélt jogsértéssel kapcsolatban, az illetékes bíróság megkeresését válassza.

Az  Érintett  az  alábbi  jogokkal  rendelkezik,  személyes  adataival  kapcsolatban,  jelen
adatkezelésben:

Átlátható  eljárás  joga:   Az  Érintett  megismerheti  az  őt  érintő  személyes  adatok
tárolásának, kezelésének, feldolgozásának eljárásait, tájékoztatást kaphat az adatkezelésről
teljes körűen, más Érintett  jogainak csorbítása nélkül. Ezen jogával az Érintett,  már az
adatkezelés  megkezdését  megelőzően  élhet,  az  Adatkezelő  nyilvánosan  elérhető
Adatkezelés  Tájékoztatójának megismerésével,  és a jelen tájékoztató III.  bekezdésében
meghatározott személyhez fordulásával.

Tájékoztatás kérés joga: Az Érintett tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelés bármely
részéről, az általa megadott kezelt adatokról, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. A
tájékoztatást a jelent adatkezelés tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személytől
igényelheti.

Betekintéshez joga: Az Érintett betekinthet a róla vezetett személyes adatokat tartalmazó
nyilvántartásokba,  előre  egyeztetve  az  Adatkezelővel,  más  Érintett  jogainak  csorbítása
nélkül.  A betekintést  a  jelent  adatkezelés  tájékoztató  III.  bekezdésében  meghatározott
személytől igényelheti.

A  módosítás,  pontosítás  joga: Az  Érintett  kérheti  a  személyes  adatai  pontosítását  az
Adatkezelő által vezetett nyilvántartásokban, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. A
módosítást,  pontosítást a jelent adatkezelés tájékoztató III. bekezdésében meghatározott
személytől igényelheti.

A törlés, elfeledés joga: Az Érintett a Szolgáltatás igénybevétele előtt, amennyiben eláll a
Szerződéstől, kérheti a Szerződés megkötésének/megkezdésének előkészítéséhez rögzített
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személyes  adatai  törlését.  Elfeledés  jogot  jelen  adatkezelésben  nem értelmezhető.  Az
egészségügyi dokumentációban, számlában, egyéb jogszabály által előírt helyen található
személyes  adatainak  törlésére  nincs  lehetőség,  mivel  annak megőrzése,  az  Adatkezelő
jogszabályi kötelezettsége.

Adatkezelés korlátozásának joga: Az Érintett, az Adatkezelővel folytatott jogvitája esetén,
kérheti  az  adatkezelés  korlátozását  az  Adatkezelőtől,  más  Érintett  jogainak  csorbítása
nélkül. Ebben az esetben az Adatkezelő zárolja az Érintett írásos kérelembe foglalt adatait.
A  zárolást  követően  semmilyen  módosítást  nem  végez  a  zárolt  adatokon.  A  jogvita
lezárását követően, az adatkezelés a határozatban foglaltaknak megfelelően folytatódik,
vagy megszűntetésre kerül. 

Adatkezelés  tiltakozásának joga: Az Érintett,  az Adatkezelőnél  tiltakozhat  az őt érintő
adatkezelés bármelyik része, vagy egész ellen, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Profilalkotás eljárásának megismeréséhez joga:  Az Érintett,  kérheti  az Adatkezelőtől,  a
profilalkotási eljárási módszer megismerését, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Automatikus  döntéshozatal  eljárásának  megismeréséhez  joga: Jelen  adatkezelésben  ez
nem értelmezhető, mivel az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

Automatikus  döntéshozatal  eljárásának  megtámadásához,  természetes  személyű
döntéshozóhoz  fordulás  joga: Jelen  adatkezelésben  ez  nem  értelmezhető,  mivel  az
Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

Hatályos: 2018.05.25-től visszavonásig.

Igazolom, hogy jelen adatkezelési tájékoztató pontosan bemutatja az Adatkezelő adatkezelési
tevékenységét.

Lime Stúdió Kft.
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