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A Filosz Humán Bt., mint a https://ennea.hu/ domain néven elérhető weboldal üzemeltetője 
ezúton teszi közzé e weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében 
végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint 
az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az Adatkezelő tiszteletben tartja az felhasználó 
személyi jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal 
és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően 
kezeli. 
 
A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók elfogadják a 
jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal 
használata előtt figyelmesen olvassa végig a ezt az Adatkezelési tájékoztatót 
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Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei  
● Cégnév: Filosz Humán Bt. 
● Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 19. fsz. 4. 
● Postacím: 1066 Budapest, Oktogon tér 3. 3. em. 5. 
● Képviselő: Sitkéry Zoltán 
● Cégjegyzékszám: Cg. 01 06 413948  
● Adószám: 28576608-2-41  
● Honlap cím: https://ennea.hu/  
● E-mail cím: info@ennea.hu  
● Telefonszám: +36 70 600 1905 
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Az adatok feldolgozását és tárolását az adatkezelő megbízásából eljáró Tárhely.EU 
Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, cégjegyzékszám: 
01-09-909968, tevékenység: tárhelyszolgáltató) és a Filosz Humán Bt. (székhely: 1131 
Budapest, Mosoly u. 19. fsz. 4. weblapfejlesztő, -karbantartó, -üzemeltető) végzi. Adatkezelő 
fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, 
amelyről a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. 

Milyen módon és milyen adatokat adnak meg a felhasználók a 
weboldalon használata során? 

1. A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve 
rendelkezésre bocsátott személyes adatok. 

2. A weboldal használatával összefüggésben az adatkezelő részére, a weboldalra 
látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk. 

1. A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során  
tárolásra kerülő adatok 

A weboldal nem használ sütikert (cookie)-azonosítókat 

A) regisztráció nélkül 
● csak teszt használata esetén: életkor 
● csak teszt használata esetén: nemi hovatartozás 
● csak teszt használata esetén: a tesztkérdések adott válaszok kódjai 
● csak teszt használata esetén: a teszt elvégzésének időpontja 
● csak teszt használata esetén: IP-cí 

B) látogatás regisztráció utáni belépéssel  
● felhasználó név 
● e-mail cím 
● születési év 
● regisztráció időpontja 
● utolsó belépés időpontja 
● csak teszt használata esetén: tesztek elvégzésének időpontjai 
● csak teszt használata esetén: tesztekre adott válaszok kódjai 
● IP-cím; 

2. A weboldal használatával összefüggésben, a weboldalra 
látogatással kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk. 

A regisztráció nélküli teszt használattal megegyezően: 
● életkor 
● nem 
● a tesztkérdések adott válaszok kódjai 
● a teszt elvégzésének időpontja 
● IP-cím 
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Mennyi ideig tárolódnak a felhasználó adatai? 
● A felhasználó érvényes regisztrációja, és ezzel együtt a tárolt személyes adatai 

(felhasználó név, email, jelszó, születési év) passzivitás esetén egy év után 
automatikusan törlődik. A passzivitás alatt az ennea.hu oldalra való bejelentkezés 
elmaradása értendő. 

● Az adatkezelő nem vállal felelősséget az adatok esetleges megsemmisüléséért. 
● Jogot formál továbbá az indoklás és tájékoztatás nélküli adattörlésre.  

A felhasználó által megadott adatok milyen célra kerülnek 
felhasználásra? 

1. a weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása; 
2. a weboldal szolgáltatásainak fejlesztése érdekében a kapott teszt adatok 

statisztikai feldolgozása. 
3. kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a felhasználók megfelelő 

tájékoztatása 
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban 
az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely 
időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre 
kerülnek), illetve amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a 
hozzájárulását. 
 

    A személyes adatok kezelésének jogalapja 
● A Filosz Humán Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, 
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény alapján kerül sor. 

● A  felhasználók hozzájárulnak, hogy az adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A 
személyes adatok kezelése a felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott 
önkéntes hozzájárulásán alapul. 

● Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, 
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az adatkezelő minden 
esetben külön értesíti a felhasználót. 

● A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. 
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A 
megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a felhasználó, 
szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben 
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe 
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, 
aki az e-mail címet regisztrálta. 

● Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő 
felhasználó kötelessége a felhasználó hozzájárulásának beszerzése. 
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Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat? 
A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általa igénybevett 
adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 
 
Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó 
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó azonosítására 
alkalmas adatokat. 

A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban 
Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes 
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a 
felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a info@ennea.hu e-mail címen és postai 
levél útján a következő postai címen: Filosz Humán Bt. 1066 Budapest, Oktogon tér 3., 
mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. 
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban 
válaszol. 
Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős 
útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a 
felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a felhasználó 
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel a felhasználók körét és számát, az 
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. 
 
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes 
adatokat) szintén a info@ennea.hu e-mail címen vagy a Filosz Humán Bt. 1066 Budapest, 
Oktogon tér 3. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a 
levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a 
nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a felhasználót. 
 
Felhasználó a fentieken kívül bármikor törölheti az adatait, vagy kérheti azok törlését. 
A törlést a felhasználó a weboldalra való bejelentkezést követően az Adatlap alján található 
“regisztráció törlése” gombbal hajthatja végre. 
Ugyanezt levél útján is kérheti  az info@ennea.hu e-mail címen vagy a  Filosz Humán Bt. 
1066 Budapest, Oktogon tér 3. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, 
személyazonosságának igazolásával és a regisztrációs email címének megadásával. 
Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az 
adatkezelés megszüntetéséről, és törli a felhasználót a nyilvántartásából. Erről nem értesíti 
a felhasználót. 
 
A törlésről az adatkezelő a felhasználót nem értesíti. 
 
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás 
iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő 
fordulás lehetőségéről. 
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A felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az adatkezelő a továbbiakban ne küldjön 
neki hírlevelet. A felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor 
ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett 
leiratkozásra kattintva, vagy a info@ennea.hu címen, (a pontos személyes adatait 
feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó 
felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a felhasználónak 
a továbbiakban hírlevelet nem küld. 
 
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (hírlevél 
küldést) érinti, akkor adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul 
a felhasználót, egyebekben a weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is 
jogosult kezelni a felhasználó adatait. 

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
a törvényben meghatározott egyéb esetben. 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a felhasználó az adatkezelő döntésével 
nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a felhasználó – a döntés 
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
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