
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
 

1.      BEVEZETÉS

A Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 8/a;
cégjegyzékszám: Cégjegyzékszám: 17-09-007408 nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíró-
ság; adószám: 214878134-2-17) és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: Szolgáltató) a mezeskalacs.hu,
mezeskalacsmuzeum.hu,  marc-uditoital.hu,  gyertyamuves.hu,  petrits.hu  weboldalon  (a  továbbiakban:
Honlap) termékek megrendelésének céljából, valamit termékek és szolgáltatások megismertetése, népsze-
rűsítése céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók
(Felhasználók) és a Honlapon keresztül szerződést kötők (Vásárlók) adatait kezeli.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Kötelezett-
séget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és
a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgál-
tató  Kft.  adatkezeléseivel  kapcsolatosan  felmerülő  adatvédelmi  irányelvek  folyamatosan  elérhetők  a
http://www.mezeskalacs.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges
változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

Ezen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a Vásárló, Szolgáltató által kezelt személyes
adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adat-
biztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a Vásárlói adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférést, az adatok megváltoztatását és azok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználá-
sát.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

·         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

·         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

·         változatlansága igazolható (adatintegritás);

·         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Vásárlókat a Honlapon álta-
la kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, va-
lamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adato-
kat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen
adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatáro-
zott adatkezelésekhez.



 

2.      ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jog-
szabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–           A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.(2013.II.26) 42 §;

–           A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.
Törvény („Adatvédelmi Törvény ”)

–           2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

–           1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

–           Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény 154. és 156. §-ában foglalt rendelkezé-
sek;

–           A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH rendelete

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

–           2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények módosításáról

–           2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informá-
ciós társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

–           2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

–           GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek
személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról (95/46 EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezése)

 

3.      Fogalom magyarázat

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen vala-
mely 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;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált mó-
don végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása cél-
jából;



„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes prefe-
renciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kap-
csolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további in-
formációk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét ter-
mészetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és
szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes szemé-
lyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funk-
cionális vagy földrajzi  szempontok szerint – tagolt  állománya, amely meghatározott  ismérvek alapján
hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatá-
rozza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is megha-
tározhatja;

„adatfeldolgozó”:  az a  természetes  vagy jogi  személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatközlő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a Szolgáltatónak adatot ad át.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi sza-
bályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyek-
kel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére fel-
hatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapu-
ló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül ki-
fejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely
az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értel-
mében háruló kötelezettségek vonatkozásában;



„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi for-
májától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesü-
leteket is;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi
szerv;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a követke-
ző okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendel-
kezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a fel-
ügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.

 

4.      AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (7100 Szekszárd, Munkácsy u. 8/a)

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatko-
zik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

 

5.      A SZOLGÁLTATÓ BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐSE

Neve: Petrits Szilveszter
Beosztása: üzemvezető

Elérhetőségei:

Tel: +36 20 951 0687
E-mail: info@mezeskalacs.hu
 

6.      KEZELT ADATOK KÖRE, EZEN ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐ-
TARTAMA

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Azonban előfordul-
nak olyan esetek, amikor a megadott adatok egy részének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé.

 

6.1  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE



6.1.1        MEGRENDELŐ ADATOK

A kezelt személyes adatok típusai: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Jelszó, Telefonszám, Számlá-
zási cím (irányítószám, megye, település, utca, házszám, emelet, ajtó), Szállítási cím (irányítószám, me-
gye, település, utca, házszám, emelet, ajtó), vásárlás dátuma és IP címe,

Az adatkezelés célja:

• a Szolgáltató honlapján a Vásárlásra történt Szerződéssel kapcsolatos számla kiállítása;
• számviteli kötelezettség teljesítése;
• a Vásárló nyilvántartása;
• a Vásárló vásárlásainak nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése;
• a Vásárló által megrendelt csomagok igény szerinti kézbesítése (házhoz szállítása);
• a Szerződés és fizetés dokumentálása;
• kapcsolattartás;
• technikai művelet;
• adatkezelés jogszerűségének bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek.
b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése és az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdé-
se

Az adatkezelés forrása: Vásárló adatszolgáltatása

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a Szolgáltató részéről a Szerződés teljesítésének időpontjá-
tól kezdődik. A Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok tárolása a szerződés fenntartásáig tart.  A jog-
szabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő ideig (pl. számviteli tör-
vény rendelkezései szerint), legfeljebb 8 évig tart.

 

6.2  TECHNIKAI ADATOK

6.2.1        A HONLAP KISZOLGÁLÓ SZERVEREINEK NAPLÓZÁSA

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A Honlap forráskódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hi-
vatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcso-
latban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvet-
len kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat
(pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a láto-
gatás időpontja) képesek gyűjteni.

A Szolgáltató a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálá-
sát külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.  A honlapon külső szolgáltatóként térkép-
információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részle-
tes felvilágosítást

A Honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.



A Honlap használata során a Szolgáltató szervere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az ál-
tala használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózá-
sát a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során
megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Hon-
lapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasz-
náló személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

 

7.      ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meg-
határozott adatokat, az Előfizető önkéntes adatszolgáltatása alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Sza-
bályzatban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezelés célja az Előfizetői szerződés teljesítése, ezen belül
pedig a 6. pontban részletesen meghatározott célok.

A Szolgáltató nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a vallásos vagy más meggyő-
ződésre, a politikai véleményre, az egészségre, valamint a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat
sem.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy ha nem saját személyes adatait adja át, úgy
az Adatközlő kötelessége az érintett természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv hozzájárulásának beszerzése.

 

8.      AZ ADATKEZELÉS HELYE

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
1081 Budapest, Légszesz u. 4. 1. em. 5. +36 (30) 5987210 ugyfelszolgalat[kukac]webhosticon.hu

A szerverek üzemeltetési helye: 1136 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

9.      ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A domain-regisztrációs és SSL szolgáltatás során a Szolgáltató a domain regisztrációjának és SSL-
tanúsítvány kiállításának céljából a domain- és SSL-igénylők adatait továbbítja a Szolgáltató fenti szol-
gáltatás nyújtó partnereinek.

A Szolgáltató a domain-, tárhely-, SSL-szolgáltatási tevékenysége során, az informatikai rendszer üze-
meltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüze-
meltető, könyvelő) vesz igénybe. Az adatfeldolgozóknak nem feladata a személyes adatok kezelése. Kizá-
rólag a tevékenység ellátásához szükséges feladatok végrehajtása.

A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak a Szolgáltató munkatársai, al-
vállalkozói, könyvelője és rendszergazdája jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a feldolgozás érdeké-
ben szükségük van. Az ilyen hozzáféréssel rendelkezőkre szerződéses titoktartási kötelezettségek vonat-
koznak.



A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben köte-
lezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasz-
náló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

10.  FELELŐSSÉG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott szemé-
lyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Szigorúan korlátozott a személyes adatokhoz való hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében.

A Szolgáltató az általa vagy hálózatának, szervereinek igénybevételével továbbított közlést ill. adatot
kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szerződés
teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését
más részére nem teszi lehetővé, kivéve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos in-
formáció gyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető által a
Szolgáltató eszközein vagy szerverén, hálózatán átvitt, tárolt adatok tartalmáért. Amennyiben harmadik
személy a Szolgáltató eszközein az Előfizető által átvitt, tárolt adatok tartalma miatt a Szolgáltató ellen
eljárást kezdeményez, úgy az Előfizető köteles a Szolgáltató helyébe lépni az eljárás során, ha pedig ez
nem lehetséges, úgy köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított
díjakat, büntetéseket, esetleges kártérítést.

A Szolgáltató szerverein az Előfizető által elhelyezett adatokat a tőle elvárható gondossággal óvja, de
nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Internetes technológia működéséből adódó esetle-
ges információveszteségekért, harmadik fél által okozott üzemzavarért és rendszer túlterhelésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha az Előfizető vagy az Előfizető megbí-
zottjai, alkalmazottjai a Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett Szolgáltatásokat nem szak-
szerűen-, vagy nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik.

 

11.  ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan meg-
ismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésé-
re.

A Szolgáltató mindent megtesz az Előfizetői adatok védelmében, a tőle elvárható gondossággal óvja az
Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat.

A Szolgáltató műszaki intézkedésekkel igyekszik meggátolni az Előfizető személyes adataihoz való il-
letéktelen hozzáférést.

Az Előfizetők személyes adatait tartalmazó adatbázist olyan rendszeren tárolja, amely megköveteli a
felhasználók egyedi azonosítását, és biztosítja, hogy csak az arra jogosult személyek férnek hozzá az ab-
ban foglalt adatokhoz.



Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági intézkedések ellenére
nem felelős a személyes adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás,
illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében.

 

12.  ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az Érintett az Adatkezelőtől a 5. pontban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Adatkezelő
kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról,
az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, pa-
nasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

A Szolgáltató az Érintett 12.1 pont szerinti kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által meg-
adott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.

12.2 Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, ha igen információt kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes ada-
tok kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított adatokról, az adatkezelés időtarta-
máról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbí-
tás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha
az Érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

12.3 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészí-
tését.

Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató által biztosított Ügyfélkapun vagy
a 2. pontban megadott elérhetőségekre küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a kérelmet
legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld.

12.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vo-
natkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték,



– az érintett visszavonja a hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja,

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, –
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötele-
zettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépése-
ket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban for-
gó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.

Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, közérdekből az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása kereté-
ben végzett feladat végrehajtása céljából,

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Ügyfélkapun vagy az5 5. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban kérheti Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

12.5 Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott szemé-
lyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és egy másik adat-
kezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés auto-
matizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatke-
zelő közötti közvetlen továbbítását.

Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett fel-
adat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

12.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott
adatkezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  Ebben az esetben az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett ér-
dekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesíté-
séhez vagy védelméhez kapcsolódnak.



A Szolgáltató 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 Szolgáltató az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleért-
ve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozás-
ról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érde-
kében.

Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Szolgáltató a fenti ha-
táridőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon
belül – bírósághoz fordulhat.

12.7 Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése Az Érintett jogo-
sult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

 

13.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás haszná-
latával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

14.  COOKIE SZABÁLYZAT

A Honlapon cookie-kat használunk. Személy szerint nem tudunk és nem is akarunk az ezekben tárolt
információk alapján beazonosítani, mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honla-
punkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink
érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasí-
tani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

14.1 Mik azok a cookie-k (sütik)?



Az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor.
Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen
mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a co-
okie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem
adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

14.2 Mire használjuk a cookie-kat?

honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállítá-
sokat,  a  böngésző típusa  és  verziója,  operációs  rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett
webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja vála-
szolt-e  már valamely aktuális  elégedettség-felmérő kérdőívünkre beleegyezett-e vagy sem abba,  hogy
honlapunk cookie-kat használjon milyen termékeket tett a bevásárlókosarába a látogatottság és felhaszná-
lói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi Honlapunk és szolgáltatásaink fejlesztését. Ezeket az adatokat
kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:

Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a coo-
kie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-
jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé te-
szik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje önt a számítógép „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

– Google Analytics

_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan
használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. További infor-
máció: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com

datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a
Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett
nincs ellenőrzésünk.

– accounts.google.com

GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Honlapunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Go-
ogle közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs
ellenőrzésünk.

A Honlap remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után
külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek
meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra,
a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing
címkékhez a szolgáltatók cookie-kat használnak. A Honlap ún. konverziókövetést használ a Google Ad-
words hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, el-
fogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.



Látogatottság elemzés: A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módsze-
rekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Honlapunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen
eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött szemé-
lyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irá-
nyul, hogy a megrendelő Szolgáltatóval kapcsolatban maradhasson.

14.3 Ha többet szeretne megtudni a témában

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet  Explorer:  http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-
settings#ie=ie-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74594/2014.


