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BEVEZETÉS
A CÉG (a tovaá bbiakban: Szolgaá ltatoá , adatkezeloő ) alaá veti magaá t a koö vetkezoő
taá jeá koztatoá nak.
A termeá szetes szemeá lyeknek a szemeá lyes adatok kezeleá se tekinteteá ben toö rteá noő
veá delmeá roő l eá s az ilyen adatok szabad aá ramlaá saá roá l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataá lyon kíávüö l helyezeá seá roő l (aá ltalaá nos adatveá delmi rendelet) AZ EURÓÓ PAI PARLAMENT
EÓ S A TANAÓ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aá prilis 27.) szerint az alaá bbi
taá jeá koztataá st adjük.
Jelen adatkezeleá si taá jeá koztatoá az alaá bbi oldalak adatkezeleá seá t szabaá lyozza:
www.szerszamorigo.hü
Az
adatkezeleá si
taá jeá koztatoá
eleá rhetoő
az
http://www.szerszamorigo.hü/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf

alaá bbi

oldalroá l:

A taá jeá koztatoá moá dosíátaá sai a fenti cíámen toö rteá noő koö zzeá teá tellel leá pnek hataá lyba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI :
Neá v: SanoMedPro Kft.
Szeá khely: 6722 Szeged, Püö spoö k ü. 3.
E-mail: info [kükac] szerszamorigo.hü
Telefon: +36-62-310-014
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI :
Neá v: Veres Attila
Szeá khely:
E-mail: veresattila@orosnet.hü
Telefon: +3670/364-6252
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „szemeá lyes adat”: azonosíátott vagy azonosíáthatoá termeá szetes szemeá lyre („eá rintett”)
vonatkozoá baá rmely informaá cioá ; azonosíáthatoá az a termeá szetes szemeá ly, aki koö zvetlen
vagy koö zvetett moá don, küö loö noö sen valamely azonosíátoá , peá ldaá ül neá v, szaá m,
helymeghataá rozoá adat, online azonosíátoá vagy a termeá szetes szemeá ly testi, fizioloá giai,
genetikai, szellemi, gazdasaá gi, kültüraá lis vagy szociaá lis azonossaá gaá ra vonatkozoá egy
vagy toö bb teá nyezoő alapjaá n azonosíáthatoá ;
2. „adatkezeleá s”: a szemeá lyes adatokon vagy adataá llomaá nyokon aütomatizaá lt vagy nem
aütomatizaá lt moá don veá gzett baá rmely müő velet vagy müő veletek oö sszesseá ge, íágy a
gyüő jteá s, roö gzíáteá s, rendszerezeá s, tagolaá s, taá rolaá s, aá talakíátaá s vagy megvaá ltoztataá s,
lekeá rdezeá s, betekinteá s, felhasznaá laá s, koö zleá s tovaá bbíátaá s, terjeszteá s vagy egyeá b moá don
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toö rteá noő hozzaá feá rhetoő veá teá tel üá tjaá n, oö sszehangolaá s vagy oö sszekapcsolaá s, korlaá tozaá s,
toö rleá s, illetve megsemmisíáteá s;
3. „adatkezeloő ”: az a termeá szetes vagy jogi szemeá ly, koö zhatalmi szerv, üö gynoö kseá g vagy
baá rmely egyeá b szerv, amely a szemeá lyes adatok kezeleá seá nek ceá ljait eá s eszkoö zeit
oö naá lloá an vagy maá sokkal együö tt meghataá rozza; ha az adatkezeleá s ceá ljait eá s eszkoö zeit
az ünioá s vagy a tagaá llami jog hataá rozza meg, az adatkezeloő t vagy az adatkezeloő
kijeloö leá seá re vonatkozoá küö loö noö s szempontokat az ünioá s vagy a tagaá llami jog is
meghataá rozhatja;
4. „adatfeldolgozoá ”: az a termeá szetes vagy jogi szemeá ly, koö zhatalmi szerv, üö gynoö kseá g
vagy baá rmely egyeá b szerv, amely az adatkezeloő neveá ben szemeá lyes adatokat kezel;
5. „cíámzett”: az a termeá szetes vagy jogi szemeá ly, koö zhatalmi szerv, üö gynoö kseá g vagy
baá rmely egyeá b szerv, akivel vagy amellyel a szemeá lyes adatot koö zlik, füö ggetlenüö l
attoá l, hogy harmadik feá l-e. Azon koö zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgaá lat
kereteá ben az ünioá s vagy a tagaá llami joggal oö sszhangban feá rhetnek hozzaá szemeá lyes
adatokhoz, nem minoő süö lnek cíámzettnek; az emlíátett adatok e koö zhatalmi szervek
aá ltali kezeleá se meg kell, hogy feleljen az adatkezeleá s ceá ljainak megfeleloő en az
alkalmazandoá adatveá delmi szabaá lyoknak;
6. „az eá rintett hozzaá jaá rülaá sa”: az eá rintett akarataá nak oö nkeá ntes, konkreá t eá s megfeleloő
taá jeá koztataá son alapüloá eá s egyeá rtelmüő kinyilvaá níátaá sa, amellyel az eá rintett nyilatkozat
vagy a megeroő síáteá st feá lreeá rthetetlenüö l kifejezoő cselekedet üá tjaá n jelzi, hogy
beleegyezeá seá t adja az oő t eá rintoő szemeá lyes adatok kezeleá seá hez;
7. „adatveá delmi incidens”: a biztonsaá g olyan seá rüö leá se, amely a tovaá bbíátott, taá rolt vagy
maá s moá don kezelt szemeá lyes adatok veá letlen vagy jogellenes megsemmisíáteá seá t,
elveszteá seá t, megvaá ltoztataá saá t, jogosülatlan koö zleá seá t vagy az azokhoz valoá
jogosülatlan hozzaá feá reá st eredmeá nyezi.
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A szemeá lyes adatok:
a) kezeleá seá t jogszerüő en eá s tisztesseá gesen, valamint az eá rintett szaá maá ra aá tlaá thatoá
moá don kell veá gezni („jogszerüő seá g, tisztesseá ges eljaá raá s eá s aá tlaá thatoá saá g”);
b) gyüő jteá se csak meghataá rozott, egyeá rtelmüő eá s jogszerüő ceá lboá l toö rteá njen, eá s azokat
ne kezeljeá k ezekkel a ceá lokkal oö ssze nem egyeztethetoő moá don; a 89. cikk (1)
bekezdeá seá nek megfeleloő en nem minoő süö l az eredeti ceá llal oö ssze nem
egyeztethetoő nek a koö zeá rdeküő archivaá laá s ceá ljaá boá l, tüdomaá nyos eá s toö rteá nelmi
kütataá si ceá lboá l vagy statisztikai ceá lboá l toö rteá noő tovaá bbi adatkezeleá s („ceá lhoz
koö toö ttseá g”);
c) az adatkezeleá s ceá ljai szempontjaá boá l megfeleloő ek eá s relevaá nsak kell, hogy
legyenek, eá s a szüö kseá gesre kell korlaá tozoá dniük („adattakareá kossaá g”);
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d) pontosnak eá s szüö kseá g eseteá n naprakeá sznek kell lenniüö k; minden eá szszerüő
inteá zkedeá st meg kell tenni annak eá rdekeá ben, hogy az adatkezeleá s ceá ljai
szempontjaá boá l pontatlan szemeá lyes adatokat haladeá ktalanül toö roö ljeá k vagy
helyesbíátseá k („pontossaá g”);
e) taá rolaá saá nak olyan formaá ban kell toö rteá nnie, amely az eá rintettek azonosíátaá saá t csak
a szemeá lyes adatok kezeleá se ceá ljainak eleá reá seá hez szüö kseá ges ideig teszi lehetoő veá ; a
szemeá lyes adatok enneá l hosszabb ideig toö rteá noő taá rolaá saá ra csak akkor kerüö lhet
sor, amennyiben a szemeá lyes adatok kezeleá seá re a 89. cikk (1) bekezdeá seá nek
megfeleloő en koö zeá rdeküő archivaá laá s ceá ljaá boá l, tüdomaá nyos eá s toö rteá nelmi kütataá si
ceá lboá l vagy statisztikai ceá lboá l kerüö l majd sor, az e rendeletben az eá rintettek
jogainak eá s szabadsaá gainak veá delme eá rdekeá ben eloő íárt megfeleloő technikai eá s
szervezeá si inteá zkedeá sek veá grehajtaá saá ra is figyelemmel („korlaá tozott
taá rolhatoá saá g”);
f) kezeleá seá t oly moá don kell veá gezni, hogy megfeleloő technikai vagy szervezeá si
inteá zkedeá sek alkalmazaá saá val biztosíátva legyen a szemeá lyes adatok megfeleloő
biztonsaá ga, az adatok jogosülatlan vagy jogellenes kezeleá seá vel, veá letlen
elveszteá seá vel, megsemmisíáteá seá vel vagy kaá rosodaá saá val szembeni veá delmet is
ideeá rtve („integritaá s eá s bizalmas jelleg”).
Az adatkezeloő feleloő s a fentiek megfeleleá seá rt, tovaá bbaá keá pesnek kell lennie e megfeleleá s
igazolaá saá ra („elszaá moltathatoá saá g”).
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ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyüő jteá s teá nye, a kezelt adatok koö re eá s az adatkezelés célja:
Személyes adat
Felhasznaá loá i neá v
Jelszoá

Az adatkezelés célja
Azonosíátaá s, a regisztraá cioá lehetoő veá teá tele.
A felhasznaá loá i fioá kba toö rteá noő biztonsaá gos
beleá peá st szolgaá lja.
A kapcsolatfelveá telhez, a vaá saá rlaá shoz eá s a
szabaá lyszerüő
szaá mla
kiaá llíátaá saá hoz
szüö kseá ges.
Kapcsolattartaá s.
Kapcsolattartaá s, a szaá mlaá zaá ssal, vagy a
szaá llíátaá ssal
kapcsolatos
keá rdeá sek
hateá konyabb egyezteteá se.
A szabaá lyszerüő szaá mla kiaá llíátaá sa, tovaá bbaá a
szerzoő deá s
leá trehozaá sa,
tartalmaá nak
meghataá rozaá sa, moá dosíátaá sa, teljesíáteá seá nek
figyelemmel kíáseá reá se, az abboá l szaá rmazoá
díájak szaá mlaá zaá sa, valamint az azzal
kapcsolatos koö veteleá sek eá rveá nyesíáteá se.
A haá zhoz szaá llíátaá s lehetoő veá teá tele.
Technikai müő velet veá grehajtaá sa.
Technikai müő velet veá grehajtaá sa.

Vezeteá k-eá s keresztneá v
E-mail cíám
Telefonszaá m
Szaá mlaá zaá si neá v eá s cíám

Szaá llíátaá si neá v eá s cíám
A vaá saá rlaá s/regisztraá cioá idoő pontja
A vaá saá rlaá s/regisztraá cioá kori IP cíám

Sem a felhasznaá loá neá v, sem az e-mail cíám eseteá ben nem szüö kseá ges, hogy szemeá lyes
adatot tartalmazzon.
2. Az eá rintettek koö re: A webshop weboldalon regisztraá lt/vaá saá rloá valamennyi eá rintett.
3. Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje: A regisztraá cioá toö rleá seá vel
azonnal. Kiveá ve a szaá mviteli bizonylatok eseteá ben, hiszen a szaá mvitelroő l szoá loá 2000.
eá vi C. toö rveá ny 169. § (2) bekezdeá se alapjaá n 8 eá vig meg kell oő rizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A szemeá lyes adatokat az adatkezeloő sales eá s
marketing münkataá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartaá saá val.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
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Az eá rintett keá relmezheti az adatkezeloő toő l a raá vonatkozoá szemeá lyes adatokhoz
valoá hozzaá feá reá st, azok helyesbíáteá seá t, toö rleá seá t vagy kezeleá seá nek korlaá tozaá saá t, eá s
tiltakozhat az ilyen szemeá lyes adatok kezeleá se ellen, valamint
az eá rintettnek joga van az adathordozhatoá saá ghoz, tovaá bbaá a hozzaá jaá rülaá s
baá rmely idoő pontban toö rteá noő visszavonaá saá hoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai üá ton a 6722 Szeged, Püspök u. 3. cíámen,
- e-mail üá tjaá n info [kukac] szerszamorigo.hu e-mail cíámen,
- telefonon +36-62-310-014 a szaá mon.
7. Az adatkezelés jogalapja:
7.1. Az eá rintett hozzaá jaá rülaá sa, 6. cikk (1) bekezdeá s a) pont, az Infotv. 5. § (1)
bekezdeá se,
7.2. Az elektroniküs kereskedelemi szolgaá ltataá sok, valamint az informaá cioá s
taá rsadalommal oö sszefüö ggoő szolgaá ltataá sok egyes keá rdeá seiroő l szoá loá 2001. eá vi CVIII.
toö rveá ny (a tovaá bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdeá se:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A szaá mviteli jogszabaá lyoknak megfeleloő szaá mlaá t kiaá llíátaá sa eseteá n a 6. cikk (1)
bekezdeá s c) pontja.
8. Taá jeá koztatjük, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapül.
köteles a szemeá lyes adatokat megadni, hogy tüdjük a rendeleá seá t teljesíáteni.
az adatszolgaá ltataá s elmaradaá sa azzal a következményekkel jaá r, hogy nem
tüdjük a rendeleá seá t feldolgozni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás
1. Adatfeldolgozoá aá ltal ellaá tott teveá kenyseá g: Termeá kek kiszaá llíátaá sa, füvarozaá s
2. Adatfeldolgozoá megnevezeá se eá s eleá rhetoő seá ge:

Magyar Posta Zrt.
1138 Büdapest, Dünaviraá g ütca 2-6.
3. Az adatkezeleá s teá nye, a kezelt adatok koö re: Szaá llíátaá si neá v, szaá llíátaá si cíám,
telefonszaá m, e-mail cíám.
4. Az eá rintettek koö re: A haá zhozszaá llíátaá st keá roő valamennyi eá rintett.
5. Az adatkezeleá s ceá lja: A megrendelt termeá k haá zhoz szaá llíátaá sa.
6. Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje: A haá zhozszaá llíátaá s
lebonyolíátaá saá ig tart.
7. Az adatfeldolgozaá s jogalapja: a Felhasznaá loá hozzaá jaá rülaá sa, 6. cikk (1) bekezdeá s a)
pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdeá se.
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Online fizetés
1. Adatfeldolgozoá aá ltal ellaá tott teveá kenyseá g: Ónline fizeteá s
2. Adatfeldolgozoá megnevezeá se eá s eleá rhetoő seá ge:

3. Az adatkezeleá s teá nye, a kezelt adatok koö re: Szaá mlaá zaá si neá v, szaá mlaá zaá si cíám, e-mail
cíám.
4. Az eá rintettek koö re: A online vaá saá rlaá st keá roő valamennyi eá rintett.
5. Az adatkezeleá s ceá lja: Az online fizeteá s lebonyolíátaá sa, a tranzakcioá k visszaigazolaá sa
eá s a felhasznaá loá k veá delme eá rdekeá ben veá gzett fraüd-monitoring (visszaeá leá sek
ellenoő rzeá se).
6. Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje: Az online fizeteá s
lebonyolíátaá saá ig tart.
7. Az adatfeldolgozaá s jogalapja: a Felhasznaá loá hozzaá jaá rülaá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdeá se, 6. cikk (1) bekezdeá s a) pontja, illetve az elektroniküs kereskedelemi
szolgaá ltataá sok, valamint az informaá cioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő szolgaá ltataá sok
egyes keá rdeá seiroő l szoá loá 2001. eá vi CVIII. toö rveá ny 13/A. § (3) bekezdeá se.
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Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozoá aá ltal ellaá tott teveá kenyseá g: Taá rhely-szolgaá ltataá s
2. Adatfeldolgozoá megnevezeá se eá s eleá rhetoő seá ge:
Neá v: Veres eá s Taá rsai Kft.
Szeá khely: 5900 Óroshaá za, Kossüth teá r 10. fsz.
3. Az adatkezeleá s teá nye, a kezelt adatok koö re: Az eá rintett aá ltal megadott valamennyi
szemeá lyes adat.
4. Az eá rintettek koö re: A weboldalt hasznaá loá valamennyi eá rintett.
5. Az adatkezeleá s ceá lja: A weboldal eleá rhetoő veá teá tele, megfeleloő müő koö dteteá se.
6. Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje: Az adatkezeloő eá s a
taá rhely-szolgaá ltatoá koö zoö tti megaá llapodaá s megszüő neá seá ig, vagy az eá rintettnek a
taá rhely-szolgaá ltatoá feleá inteá zett toö rleá si keá relmeá ig tart az adatkezeleá s.
7. Az adatfeldolgozaá s jogalapja: a Felhasznaá loá hozzaá jaá rülaá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdeá se, 6. cikk (1) bekezdeá s a) pontja, illetve az elektroniküs kereskedelemi
szolgaá ltataá sok, valamint az informaá cioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő szolgaá ltataá sok
egyes keá rdeá seiroő l szoá loá 2001. eá vi CVIII. toö rveá ny 13/A. § (3) bekezdeá se.
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1.

Webaá rühaá zakra jellemzoő cookie-k az üá gynevezett „jelszoá val veá dett münkamenethez
hasznaá lt cookie”, „bevaá saá rloá kosaá rhoz szüö kseá ges cookie-k” eá s „biztonsaá gi cookie-k”,
melyek hasznaá lataá hoz nem szüö kseá ges eloő zetes hozzaá jaá rülaá st keá rni az eá rintettektoő l.

2.

Az adatkezeleá s teá nye, a kezelt adatok koö re: Egyedi azonosíátoá szaá m, daá tümok,
idoő pontok

3.

Az eá rintettek koö re: A weboldalt laá togatoá valamennyi eá rintett.

4.

Az adatkezeleá s ceá lja: A felhasznaá loá k azonosíátaá sa,
nyilvaá ntartaá saá ra eá s a laá togatoá k nyomon koö veteá se.

5.

Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje:

Süti típusa

Münkamenet
süö tik (session)

Adatkezelés
jogalapja
Az elektroniküs
kereskedelmi
szolgaá ltataá sok,
valamint az
informaá cioá s
taá rsadalmi
szolgaá ltataá sok egyes
keá rdeá seiroő l szoá loá
2001. CVIII. toö rveá ny
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdeá se

a

„bevaá saá rloá kosaá r”

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

A vonatkozoá
laá togatoá i
münkamenet
lezaá raá saá ig tartoá
idoő szak

connect.sid

6.

Az adatok megismereá seá re jogosült lehetseá ges adatkezeloő k szemeá lye: A cookie-k
hasznaá lataá val nem kezel szemeá lyes adatokat az adatkezeloő .

7.

Az eá rintettek adatkezeleá ssel kapcsolatos jogainak ismerteteá se: Az eá rintettnek
lehetoő seá güö k van a cookie-kat toö roö lni a boö ngeá szoő k Eszkoö zoö k/Beaá llíátaá sok menüö jeá ben
aá ltalaá ban az Adatveá delem menüö pont beaá llíátaá sai alatt.

8.

Az adatkezeleá s jogalapja: Az eá rintettoő l hozzaá jaá rülaá s nem szüö kseá ges, amennyiben a
cookie-k hasznaá lataá nak kizaá roá lagos ceá lja az elektroniküs híárkoö zloő haá loá zaton
keresztüö l toö rteá noő koö zleá stovaá bbíátaá s vagy arra az eloő fizetoő vagy felhasznaá loá aá ltal
kifejezetten keá rt, az informaá cioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő szolgaá ltataá s nyüá jtaá saá hoz
a szolgaá ltatoá nak felteá tlenüö l szüö kseá ge van.
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GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1.

A „Google AdWords” nevüő online reklaá mprogramot hasznaá lja az adatkezeloő , tovaá bbaá
annak keretein belüö l igeá nybe veszi a Google konverzioá koö vetoő szolgaá ltataá saá t. A
Google konverzioá koö veteá s a Google Inc. elemzoő szolgaá ltataá sa (1600 Amphitheatre
Parkway, Moüntain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.

Amikor Felhasznaá loá egy weboldalt Google-hirdeteá s aá ltal eá r el, akkor egy a
konverzioá koö veteá shez szüö kseá ges cookie kerüö l a szaá míátoá geá peá re. Ezeknek a cookieknak az eá rveá nyesseá ge korlaá tozott, eá s nem tartalmaznak semmilyen szemeá lyes
adatot, íágy a Felhasznaá loá nem is azonosíáthatoá aá ltalük.

3.

Amikor a Felhasznaá loá a weboldal bizonyos oldalait boö ngeá szi, eá s a cookie meá g nem
jaá rt le, akkor a Google eá s az adatkezeloő is laá thatja, hogy Felhasznaá loá a hirdeteá sre
kattintott.

4.

Minden Google AdWords üö gyfeá l maá sik cookie-t kap, íágy azokat az AdWords
üö gyfeleinek weboldalain keresztüö l nem lehet nyomon koö vetni.

5.

Az informaá cioá k – melyeket a konverzioá koö vetoő cookie-k segíátseá geá vel szereztek – azt a
ceá lt szolgaá ljaá k, hogy az AdWords konverzioá koö veteá st vaá lasztoá üö gyfeleinek szaá maá ra
konverzioá s statisztikaá kat keá szíátsenek. Az üö gyfelek íágy taá jeá kozoá dnak a hirdeteá süö kre
kattintoá eá s konverzioá koö vetoő cíámkeá vel ellaá tott oldalra tovaá bbíátott felhasznaá loá k
szaá maá roá l. Azonban olyan informaá cioá khoz nem jütnak hozzaá , melyekkel baá rmelyik
felhasznaá loá t azonosíátani lehetne.

6.

Ha nem szeretne reá szt venni a konverzioá koö veteá sben, akkor ezt elütasíáthatja azaá ltal,
hogy boö ngeá szoő jeá ben letiltja a cookie-k telepíáteá seá nek lehetoő seá geá t. Ezütaá n ÓÖ n nem fog
szerepelni a konverzioá koö veteá si statisztikaá kban.

7.

Tovaá bbi informaá cioá valamint a Google adatveá delmi nyilatkozata az alaá bbi oldalon
eá rhetoő el: www.google.de/policies/privacy/
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A G OOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazaá st hasznaá lja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemzoő szolgaá ltataá sa. A Google Analytics üá gynevezett „cookie-kat”,
szoö vegfaá jlokat hasznaá l, amelyeket a szaá míátoá geá peá re mentenek, íágy eloő segíátik
Felhasznaá loá aá ltal laá togatott weblap hasznaá lataá nak elemzeá seá t.

2.

A Felhasznaá loá aá ltal hasznaá lt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal leá trehozott
informaá cioá k rendszerint a Google egyik USA-beli szervereá re kerüö lnek eá s taá roloá dnak.
Az IP-anonimizaá laá s weboldali aktivaá laá saá val a Google a Felhasznaá loá IP-cíámeá t az
Eüroá pai Unioá tagaá llamain belüö l vagy az Eüroá pai Gazdasaá gi Teá rseá groő l szoá loá
megaá llapodaá sban reá szes maá s aá llamokban eloő zoő leg megroö vidíáti.

3.

A teljes IP-cíámnek a Google USA-ban leá voő szervereá re toö rteá noő tovaá bbíátaá saá ra eá s ottani
leroö vidíáteá seá re csak kiveá teles esetekben kerüö l sor. Eme weboldal üö zemeltetoő jeá nek
megbíázaá saá boá l a Google ezeket az informaá cioá kat arra fogja hasznaá lni, hogy
kieá rteá kelje, hogyan hasznaá lta a Felhasznaá loá a honlapot, tovaá bbaá , hogy a weboldal
üö zemeltetoő jeá nek a honlap aktivitaá saá val oö sszefüö ggoő jelenteá seket keá szíátsen, valamint,
hogy a weboldal- eá s az internethasznaá lattal kapcsolatos tovaá bbi szolgaá ltataá sokat
teljesíátsen.

4.

A Google Analytics keretein belüö l a Felhasznaá loá boö ngeá szoő je aá ltal tovaá bbíátott IP-cíámet
nem vezeti oö ssze a Google maá s adataival. A cookie-k taá rolaá saá t a Felhasznaá loá a
boö ngeá szoő jeá nek megfeleloő beaá llíátaá saá val megakadaá lyozhatja, azonban felhíávjük
figyelmeá t, hogy ebben az esetben eloő fordülhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
fünkcioá ja lesz teljes koö rüő en hasznaá lhatoá . Megakadaá lyozhatja tovaá bbaá , hogy a Google
gyüő jtse eá s feldolgozza a cookie-k aá ltali, a Felhasznaá loá weboldalhasznaá lattal
kapcsolatos adatait (beleeá rtve az IP-cíámet is), ha letoö lti eá s telepíáti a koö vetkezoő linken
eleá rhetoő boö ngeá szoő plügint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptoüt?hl=hü
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HÍRLEVÉL , DM TEVÉKENYSÉG
1.

A gazdasaá gi reklaá mteveá kenyseá g alapvetoő felteá teleiroő l eá s egyes korlaá tairoá l szoá loá
2008. eá vi XLVIII. toö rveá ny 6. §-a eá rtelmeá ben Felhasznaá loá eloő zetesen eá s kifejezetten
hozzaá jaá rülhat ahhoz, hogy Szolgaá ltatoá reklaá majaá nlataival, egyeá b küö ldemeá nyeivel a
regisztraá cioá kor megadott eleá rhetoő seá gein megkeresse.

2.

Tovaá bbaá UÖ gyfeá l a jelen taá jeá koztatoá rendelkezeá seit szem eloő tt tartva hozzaá jaá rülhat
ahhoz, hogy Szolgaá ltatoá a reklaá majaá nlatok küö ldeá seá hez szüö kseá ges szemeá lyes adatait
kezelje.

3.

Szolgaá ltatoá nem küö ld keá retlen reklaá müö zenetet, eá s Felhasznaá loá korlaá tozaá s eá s
indokolaá s neá lküö l, ingyenesen leiratkozhat az ajaá nlatok küö ldeá seá roő l. Ebben az esetben
Szolgaá ltatoá minden - a reklaá müö zenetek küö ldeá seá hez szüö kseá ges - szemeá lyes adataá t
toö rli nyilvaá ntartaá saá boá l eá s tovaá bbi reklaá majaá nlataival nem keresi meg a Felhasznaá loá t.
Felhasznaá loá a reklaá mokroá l leiratkozhat az üö zenetben leá voő linkre kattintva.

4. Az adatgyüő jteá s teá nye, a kezelt adatok koö re eá s az adatkezelés célja:
Személyes adat
Neá v, e-mail cíám.

Az adatkezelés célja
Azonosíátaá s, a híárleveá lre valoá feliratkozaá s
lehetoő veá teá tele.
Technikai müő velet veá grehajtaá sa.
Technikai müő velet veá grehajtaá sa.

A feliratkozaá s idoő pontja
A feliratkozaá s kori IP cíám
5.

Az eá rintettek koö re: A híárleveá lre feliratkozoá valamennyi eá rintett.

6.

Az adatkezeleá s ceá lja: reklaá mot tartalmazoá elektroniküs üö zenetek (e-mail, sms, püsh
üö zenet) küö ldeá se az eá rintett reá szeá re, taá jeá koztataá s nyüá jtaá sa az aktüaá lis informaá cioá kroá l,
termeá kekroő l, akcioá kroá l, üá j fünkcioá kroá l stb.

7.

Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje: a hozzaá jaá rüloá
nyilatkozat visszavonaá saá ig, azaz a leiratkozaá sig tart az adatkezeleá s.

8.

Az adatkezeleá s nyilvaá ntartaá si szaá ma: folyamatban...

9.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A szemeá lyes adatokat az adatkezeloő sales eá s
marketing münkataá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartaá saá val.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:


Az eá rintett keá relmezheti az adatkezeloő toő l a raá vonatkozoá szemeá lyes adatokhoz
valoá hozzaá feá reá st, azok helyesbíáteá seá t, toö rleá seá t vagy kezeleá seá nek korlaá tozaá saá t, eá s
13
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tiltakozhat az ilyen szemeá lyes adatok kezeleá se ellen, valamint
az eá rintettnek joga van az adathordozhatoá saá ghoz, tovaá bbaá a hozzaá jaá rülaá s
baá rmely idoő pontban toö rteá noő visszavonaá saá hoz.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai üá ton a
cíámen,
- e-mail üá tjaá n
e-mail cíámen,
- telefonon
a szaá mon.
12. Az eá rintett baá rmikor, ingyenesen leiratkozhat a híárleveá lroő l.
13. Az adatkezelés jogalapja: az eá rintett hozzaá jaá rülaá sa, 6. cikk (1) bekezdeá s a) pont, az
az Infotv. 5. § (1) bekezdeá se, eá s a gazdasaá gi reklaá mteveá kenyseá g alapvetoő felteá teleiroő l
eá s egyes korlaá tairoá l szoá loá 2008. eá vi XLVIII. toö rveá ny 6. § (5) bekezdeá se:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a
náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes
hozzájárulásával adható át.

14. Taá jeá koztatjük, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapül.
köteles a szemeá lyes adatokat megadni, ha híárlevelet szeretne kapni toő lüö nk.
az adatszolgaá ltataá s elmaradaá sa azzal a következményekkel jaá r, hogy nem
tüdünk ÓÖ nnek híárlevelet küö ldeni.
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PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyüő jteá s teá nye, a kezelt adatok koö re eá s az adatkezelés célja:
Személyes adat
Vezeteá k-eá s keresztneá v
E-mail cíám
Telefonszaá m
Szaá mlaá zaá si neá v eá s cíám

Az adatkezelés célja
Azonosíátaá s, kapcsolattartaá s.
Kapcsolattartaá s.
Kapcsolattartaá s.
Azonosíátaá s, a megrendelt termeá kekkel
kapcsolatosan
felmerüö loő
minoő seá gi
kifogaá sok,
keá rdeá sek
eá s
probleá maá k
kezeleá se.

2. Az eá rintettek koö re: A webshop weboldalon vaá saá rloá eá s minoő seá gi kifogaá ssal eá loő ,
panaszt tevoő valamennyi eá rintett.
3. Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje: A felvett kifogaá sroá l
felvett jegyzoő koö nyv, aá tirat eá s az arra adott vaá lasz maá solati peá ldaá nyait a
fogyasztoá veá delemroő l szoá loá 1997. eá vi CLV. toö rveá ny 17/A. § (7) bekezdeá se alapjaá n 5
eá vig kell megoő rizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A szemeá lyes adatokat az adatkezeloő sales eá s
marketing münkataá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartaá saá val.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Az eá rintett keá relmezheti az adatkezeloő toő l a raá vonatkozoá szemeá lyes adatokhoz
valoá hozzaá feá reá st, azok helyesbíáteá seá t, toö rleá seá t vagy kezeleá seá nek korlaá tozaá saá t, eá s
tiltakozhat az ilyen szemeá lyes adatok kezeleá se ellen, valamint
az eá rintettnek joga van az adathordozhatoá saá ghoz, tovaá bbaá a hozzaá jaá rülaá s
baá rmely idoő pontban toö rteá noő visszavonaá saá hoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai üá ton a
cíámen,
- e-mail üá tjaá n
e-mail cíámen,
- telefonon
a szaá mon.
7. Az adatkezelés jogalapja: az eá rintett hozzaá jaá rülaá sa, 6. cikk (1) bekezdeá s c) pont, az
Infotv. 5. § (1) bekezdeá se, eá s a fogyasztoá veá delemroő l szoá loá 1997. eá vi CLV. toö rveá ny
17/A. § (7) bekezdeá se.
8. Taá jeá koztatjük, hogy
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a szemeá lyes adat szolgaá ltataá sa szerződéses kötelezettségen alapül.
a szerzoő deá s megkoö teá seá nek előfeltétele a szemeá lyes adatok kezeleá se.
köteles a szemeá lyes adatokat megadni, hogy panaszaá t kezelni tüdjük.
az adatszolgaá ltataá s elmaradaá sa azzal a következményekkel jaá r, hogy nem
tüdjük kezelni a hozzaá nk beeá rkezett panaszaá t.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az
adatgyüő jteá s
teá nye,
a
kezelt
adatok
koö re:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram stb. koö zoö sseá gi oldalakon
regisztraá lt neve, illetve a felhasznaá loá nyilvaá nos profilkeá pe.
2. Az
eá rintettek
koö re:
Valamennyi
eá rintett,
aki
regisztraá lt
a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram stb. koö zoö sseá gi oldalakon,
eá s „laá jkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyüő jteá s ceá lja: A koö zoö sseá gi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termeá keinek, akcioá inak vagy magaá nak a weboldalnak a megosztaá sa, illetve
„laá jkolaá sa”, neá pszerüő síáteá se.
4. Az adatkezeleá s idoő tartama, az adatok toö rleá seá nek hataá rideje, az adatok
megismereá seá re jogosült lehetseá ges adatkezeloő k szemeá lye eá s az eá rintettek
adatkezeleá ssel kapcsolatos jogainak ismerteteá se: Az adatok forraá saá roá l, azok
kezeleá seá roő l, illetve az aá tadaá s moá djaá roá l, eá s jogalapjaá roá l az adott koö zoö sseá gi oldalon
taá jeá kozoá dhat az eá rintett. Az adatkezeleá s a koö zoö sseá gi oldalakon valoá sül meg, íágy az
adatkezeleá s idoő tartamaá ra, moá djaá ra, illetve az adatok toö rleá si eá s moá dosíátaá si
lehetoő seá geire az adott koö zoö sseá gi oldal szabaá lyozaá sa vonatkozik.
5. Az adatkezeleá s jogalapja: az eá rintett oö nkeá ntes hozzaá jaá rülaá sa szemeá lyes adatai
kezeleá seá hez a koö zoö sseá gi oldalakon.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1.

Amennyiben az adatkezeloő szolgaá ltataá saink igeá nybeveá tele soraá n keá rdeá s merüö lne fel,
esetleg probleá maá ja lenne az eá rintettnek, a honlapon megadott moá dokon (telefon, email, koö zoö sseá gi oldalak stb.) kapcsolatba leá phet az adatkezeloő vel.

2.

Adatkezeloő a beeá rkezett e-maileket, üö zeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az eá rdekloő doő neveá vel eá s e-mail cíámeá vel, valamint maá s, oö nkeá nt
megadott szemeá lyes adataá val együö tt, az adatkoö zleá stoő l szaá míátott legfeljebb 2 eá v
eltelteá vel toö rli.

3.

E taá jeá koztatoá ban fel nem sorolt adatkezeleá sekroő l az adat felveá telekor adünk
taá jeá koztataá st.

4.

Kiveá teles hatoá saá gi megkereseá sre, illetoő leg jogszabaá ly felhatalmazaá sa alapjaá n maá s
szervek megkereseá se eseteá n a Szolgaá ltatoá koö teles taá jeá koztataá s adaá saá ra, adatok
koö zleá seá re, aá tadaá saá ra, illetoő leg iratok rendelkezeá sre bocsaá taá saá ra.

5.

A Szolgaá ltatoá ezen esetekben a megkeresoő reá szeá re – amennyiben az a pontos ceá lt eá s
az adatok koö reá t megjeloö lte – szemeá lyes adatot csak annyit eá s olyan meá rteá kben ad ki,
amely a megkereseá s ceá ljaá nak megvaloá síátaá saá hoz elengedhetetlenüö l szüö kseá ges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
ÓÖ n jogosült arra, hogy az adatkezeloő toő l visszajelzeá st kapjon arra vonatkozoá an, hogy
szemeá lyes adatainak kezeleá se folyamatban van-e, eá s ha ilyen adatkezeleá s folyamatban
van, jogosült arra, hogy a szemeá lyes adatokhoz eá s a rendeletben felsorolt
informaá cioá khoz hozzaá feá reá st kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
ÓÖ n jogosült arra, hogy keá reá seá re az adatkezeloő indokolatlan keá sedelem neá lküö l helyesbíátse
a raá vonatkozoá pontatlan szemeá lyes adatokat. Figyelembe veá ve az adatkezeleá s ceá ljaá t, ÓÖ n
jogosült arra, hogy keá rje a hiaá nyos szemeá lyes adatok – egyebek mellett kiegeá szíátoő
nyilatkozat üá tjaá n toö rteá noő – kiegeá szíáteá seá t.
3. A törléshez való jog
ÓÖ n jogosült arra, hogy keá reá seá re az adatkezeloő indokolatlan keá sedelem neá lküö l toö roö lje a raá
vonatkozoá szemeá lyes adatokat, az adatkezeloő pedig koö teles arra, hogy ÓÖ nre vonatkozoá
szemeá lyes adatokat indokolatlan keá sedelem neá lküö l toö roö lje meghataá rozott felteá telek
eseteá n.
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4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezeloő nyilvaá nossaá gra hozta a szemeá lyes adatot, eá s azt toö roö lni koö teles, az
eleá rhetoő technoloá gia eá s a megvaloá síátaá s koö ltseá geinek figyelembeveá teleá vel megteszi az
eá sszerüő en elvaá rhatoá leá peá seket – ideeá rtve technikai inteá zkedeá seket – annak eá rdekeá ben,
hogy taá jeá koztassa az adatokat kezeloő adatkezeloő ket, hogy ÓÖ n keá relmezte a szoá ban forgoá
szemeá lyes adatokra mütatoá linkek vagy e szemeá lyes adatok maá solataá nak, illetve
maá sodpeá ldaá nyaá nak toö rleá seá t.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
ÓÖ n jogosült arra, hogy keá reá seá re az adatkezeloő korlaá tozza az adatkezeleá st, ha az alaá bbi
felteá telek valamelyike teljesüö l:
 ÓÖ n vitatja a szemeá lyes adatok pontossaá gaá t, ez esetben a korlaá tozaá s arra az
idoő tartamra vonatkozik, amely lehetoő veá teszi, hogy az adatkezeloő ellenoő rizze a
szemeá lyes adatok pontossaá gaá t;
 az adatkezeleá s jogellenes, eá s ÓÖ n ellenzi az adatok toö rleá seá t, eá s ehelyett keá ri azok
felhasznaá laá saá nak korlaá tozaá saá t;
 az adatkezeloő nek maá r nincs szüö kseá ge a szemeá lyes adatokra adatkezeleá s ceá ljaá boá l,
de ÓÖ n igeá nyli azokat jogi igeá nyek eloő terjeszteá seá hez, eá rveá nyesíáteá seá hez vagy
veá delmeá hez;
 ÓÖ n tiltakozott az adatkezeleá s ellen; ez esetben a korlaá tozaá s arra az idoő tartamra
vonatkozik, amíág megaá llapíátaá sra nem kerüö l, hogy az adatkezeloő jogos indokai
elsoő bbseá get eá lveznek-e ÓÖ n jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
ÓÖ n jogosült arra, hogy a raá vonatkozoá , aá ltala egy adatkezeloő rendelkezeá seá re bocsaá tott
szemeá lyes adatokat tagolt, szeá les koö rben hasznaá lt, geá ppel olvashatoá formaá tümban
megkapja, tovaá bbaá jogosült arra, hogy ezeket az adatokat egy maá sik adatkezeloő nek
tovaá bbíátsa aneá lküö l, hogy ezt akadaá lyoznaá az az adatkezeloő , amelynek a szemeá lyes
adatokat a rendelkezeá seá re bocsaá totta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
ÓÖ n jogosült arra, hogy a sajaá t helyzeteá vel kapcsolatos okokboá l baá rmikor tiltakozzon
szemeá lyes adatainak a (...) kezeleá se ellen, ideeá rtve az emlíátett rendelkezeá seken alapüloá
profilalkotaá st is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a szemeá lyes adatok kezeleá se koö zvetlen üö zletszerzeá s eá rdekeá ben toö rteá nik, ÓÖ n jogosült
arra, hogy baá rmikor tiltakozzon a raá vonatkozoá szemeá lyes adatok e ceá lboá l toö rteá noő
kezeleá se ellen, ideeá rtve a profilalkotaá st is, amennyiben az a koö zvetlen üö zletszerzeá shez
kapcsoloá dik. Ha ÓÖ n tiltakozik a szemeá lyes adatok koö zvetlen üö zletszerzeá s eá rdekeá ben
toö rteá noő kezeleá se ellen, akkor a szemeá lyes adatok a tovaá bbiakban e ceá lboá l nem
kezelhetoő k.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
ÓÖ n jogosült arra, hogy ne terjedjen ki raá az olyan, kizaá roá lag aütomatizaá lt adatkezeleá sen –
ideeá rtve a profilalkotaá st is – alapüloá doö nteá s hataá lya, amely raá neá zve joghataá ssal jaá rna
vagy oő t hasonloá keá ppen jelentoő s meá rteá kben eá rinteneá .
Az eloő zoő bekezdeá s nem alkalmazandoá abban az esetben, ha a doö nteá s:
 ÓÖ n eá s az adatkezeloő koö zoö tti szerzoő deá s megkoö teá se vagy teljesíáteá se eá rdekeá ben
szüö kseá ges;
 meghozatalaá t az adatkezeloő re alkalmazandoá olyan ünioá s vagy tagaá llami jog teszi
lehetoő veá , amely ÓÖ n jogainak eá s szabadsaá gainak, valamint jogos eá rdekeinek
veá delmeá t szolgaá loá megfeleloő inteá zkedeá seket is megaá llapíát; vagy
 ÓÖ n kifejezett hozzaá jaá rülaá saá n alapül.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezeloő indokolatlan keá sedelem neá lküö l, de mindenfeá lekeá ppen a keá relem
beeá rkezeá seá toő l szaá míátott 1 hónapon belül taá jeá koztatja ÓÖ nt a fenti keá relmek nyomaá n
hozott inteá zkedeá sekroő l.
Szüö kseá g eseteá n ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hataá ridoő meghosszabbíátaá saá roá l az
adatkezeloő a keá sedelem okainak megjeloö leá seá vel a keá relem keá zhezveá teleá toő l szaá míátott 1
hónapon belül taá jeá koztatja ÓÖ nt.
Ha az adatkezeloő nem tesz inteá zkedeá seket ÓÖ n keá relme nyomaá n, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arroá l, hogy ÓÖ n panaszt nyüá jthat be
valamely felüö gyeleti hatoá saá gnaá l, eá s eá lhet bíároá saá gi jogorvoslati jogaá val.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezeloő eá s az adatfeldolgozoá a tüdomaá ny eá s technoloá gia aá llaá sa eá s a megvaloá síátaá s
koö ltseá gei, tovaá bbaá az adatkezeleá s jellege, hatoá koö re, koö rüö lmeá nyei eá s ceá ljai, valamint a
termeá szetes szemeá lyek jogaira eá s szabadsaá gaira jelentett, vaá ltozoá valoá szíánüő seá güő eá s
süá lyossaá güá kockaá zat figyelembeveá teleá vel megfeleloő technikai eá s szervezeá si
inteá zkedeá seket hajt veá gre annak eá rdekeá ben, hogy a kockaá zat meá rteá keá nek megfeleloő
szintüő adatbiztonsaá got garantaá lja, ideeá rtve, toö bbek koö zoö tt, adott esetben:
a) a szemeá lyes adatok aá lnevesíáteá seá t eá s titkosíátaá saá t;
b) a szemeá lyes adatok kezeleá seá re hasznaá lt rendszerek eá s szolgaá ltataá sok folyamatos
bizalmas jellegeá nek biztosíátaá saá t, integritaá saá t, rendelkezeá sre aá llaá saá t eá s ellenaá lloá
keá pesseá geá t;
c) fizikai vagy müő szaki incidens eseteá n az arra valoá keá pesseá get, hogy a szemeá lyes
adatokhoz valoá hozzaá feá reá st eá s az adatok rendelkezeá sre aá llaá saá t kelloő idoő ben vissza
lehet aá llíátani;
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d) az adatkezeleá s biztonsaá gaá nak garantaá laá saá ra hozott technikai eá s szervezeá si
inteá zkedeá sek hateá konysaá gaá nak rendszeres teszteleá seá re, felmeá reá seá re eá s
eá rteá keleá seá re szolgaá loá eljaá raá st.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatveá delmi incidens valoá szíánüő síáthetoő en magas kockaá zattal jaá r a termeá szetes
szemeá lyek jogaira eá s szabadsaá gaira neá zve, az adatkezeloő indokolatlan keá sedelem neá lküö l
taá jeá koztatja az eá rintettet az adatveá delmi incidensroő l.
Az eá rintett reá szeá re adott taá jeá koztataá sban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatveá delmi incidens jellegeá t, eá s koö zoö lni kell az adatveá delmi tisztviseloő vagy a tovaá bbi
taá jeá koztataá st nyüá jtoá egyeá b kapcsolattartoá neveá t eá s eleá rhetoő seá geit; ismertetni kell az
adatveá delmi incidensboő l eredoő , valoá szíánüő síáthetoő koö vetkezmeá nyeket; ismertetni kell az
adatkezeloő aá ltal az adatveá delmi incidens orvoslaá saá ra tett vagy tervezett inteá zkedeá seket,
beleeá rtve adott esetben az adatveá delmi incidensboő l eredoő esetleges haá traá nyos
koö vetkezmeá nyek enyhíáteá seá t ceá lzoá inteá zkedeá seket.
Az eá rintettet nem kell taá jeá koztatni, ha a koö vetkezoő felteá telek baá rmelyike teljesüö l:
 az adatkezeloő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, eá s ezeket az inteá zkedeá seket az adatveá delmi incidens aá ltal eá rintett
adatok tekinteteá ben alkalmaztaá k, küö loö noö sen azokat az inteá zkedeá seket – mint
peá ldaá ül a titkosíátaá s alkalmazaá sa –, amelyek a szemeá lyes adatokhoz valoá
hozzaá feá reá sre fel nem jogosíátott szemeá lyek szaá maá ra értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
 az adatkezeloő az adatveá delmi incidenst koö vetoő en olyan tovaá bbi inteá zkedeá seket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a taá jeá koztataá s aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
eá rintetteket nyilvaá nosan koö zzeá tett informaá cioá k üá tjaá n kell taá jeá koztatni, vagy olyan
hasonloá inteá zkedeá st kell hozni, amely biztosíátja az eá rintettek hasonloá an hateá kony
taá jeá koztataá saá t.
Ha az adatkezeloő meá g nem eá rtesíátette az eá rintettet az adatveá delmi incidensroő l, a
felüö gyeleti hatoá saá g, miütaá n meá rlegelte, hogy az adatveá delmi incidens valoá szíánüő síáthetoő en
magas kockaá zattal jaá r-e, elrendelheti az eá rintett taá jeá koztataá saá t.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatveá delmi incidenst az adatkezeloő indokolatlan keá sedelem neá lküö l, eá s ha lehetseá ges,
legkeá soő bb 72 oá raá val azütaá n, hogy az adatveá delmi incidens a tüdomaá saá ra jütott, bejelenti
az 55. cikk alapjaá n illeteá kes felüö gyeleti hatoá saá gnak, kiveá ve, ha az adatveá delmi incidens
valoá szíánüő síáthetoő en nem jaá r kockaá zattal a termeá szetes szemeá lyek jogaira eá s
szabadsaá gaira neá zve. Ha a bejelenteá s nem toö rteá nik meg 72 oá raá n belüö l, melleá kelni kell
hozzaá a keá sedelem igazolaá saá ra szolgaá loá indokokat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezeloő esetleges jogseá rteá se ellen panasszal a Nemzeti Adatveá delmi eá s
Informaá cioá szabadsaá g Hatoá saá gnaá l lehet eá lni:
Nemzeti Adatveá delmi eá s Informaá cioá szabadsaá g Hatoá saá g
1125 Büdapest, Szilaá gyi Erzseá bet fasor 22/C.
Levelezeá si cíám: 1530 Büdapest, Postafioá k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hü
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ZÁRSZÓ
A taá jeá koztatoá elkeá szíáteá se soraá n figyelemmel voltünk az alaá bbi jogszabaá lyokra:
-

-

A termeá szetes szemeá lyeknek a szemeá lyes adatok kezeleá se tekinteteá ben toö rteá noő
veá delmeá roő l eá s az ilyen adatok szabad aá ramlaá saá roá l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataá lyon kíávüö l helyezeá seá roő l (aá ltalaá nos adatveá delmi rendelet) AZ EURÓÓ PAI
PARLAMENT EÓ S A TANAÓ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aá prilis 27.)
2011. eá vi CXII. toö rveá ny – az informaá cioá s oö nrendelkezeá si jogroá l eá s az
informaá cioá szabadsaá groá l (a tovaá bbiakban: Infotv.)
2001. eá vi CVIII. toö rveá ny – az elektroniküs kereskedelmi szolgaá ltataá sok, valamint az
informaá cioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő szolgaá ltataá sok egyes keá rdeá seiroő l (foő keá pp a
13/A. §-a)
2008. eá vi XLVII. toö rveá ny – a fogyasztoá kkal szembeni tisztesseá gtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmaá roá l;
2008. eá vi XLVIII. toö rveá ny – a gazdasaá gi reklaá mteveá kenyseá g alapvetoő felteá teleiroő l eá s
egyes korlaá tairoá l (küö loö noö sen a 6.§-a)
2005. eá vi XC. toö rveá ny az elektroniküs informaá cioá szabadsaá groá l
2003. eá vi C. toö rveá ny az elektroniküs híárkoö zleá sroő l (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. veá lemeá ny a viselkedeá salapüá online reklaá m bevaá lt gyakorlataá ra
vonatkozoá EASA/IAB-ajaá nlaá sroá l
A Nemzeti Adatveá delmi eá s Informaá cioá szabadsaá g Hatoá saá g ajaá nlaá sa az eloő zetes
taá jeá koztataá s adatveá delmi koö vetelmeá nyeiroő l
Az Eüroá pai Parlament eá s a Tanaá cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. aá prilis 27.) a
termeá szetes szemeá lyeknek a szemeá lyes adatok kezeleá se tekinteteá ben toö rteá noő
veá delmeá roő l eá s az ilyen adatok szabad aá ramlaá saá roá l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataá lyon kíávüö l helyezeá seá roő l
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