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BEVEZETÉS  
A CÉG  (a  tovaábbiakban:  Szolgaá ltatoá ,  adatkezeloő )  alaá  veti  magaá t  a  koö vetkezoő
taá jeákoztatoá nak.

A  termeászetes  szemeályeknek  a  szemeá lyes  adatok  kezeleáse  tekinteteáben  toö rteánoő
veádelmeároő l  eás  az  ilyen  adatok  szabad  aá ramlaásaá roá l,  valamint  a  95/46/EK  rendelet
hataá lyon kíávüö l helyezeáseároő l (aá ltalaános adatveádelmi rendelet) AZ EURÓÓ PAI PARLAMENT
EÓ S  A  TANAÓ CS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  aáprilis  27.)  szerint  az  alaábbi
taá jeákoztataá st adjük.

Jelen adatkezeleási taá jeákoztatoá  az alaábbi oldalak adatkezeleáseá t szabaá lyozza: 

www.szerszamorigo.hü

Az  adatkezeleási  taá jeákoztatoá  eleárhetoő  az  alaábbi  oldalroá l:
http://www.szerszamorigo.hü/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf

A taá jeákoztatoá  moá dosíátaá sai a fenti cíámen toö rteánoő  koö zzeáteá tellel leápnek hataá lyba. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  

Neáv: SanoMedPro Kft. 
Szeákhely: 6722 Szeged, Püö spoö k ü. 3.
E-mail: info [kükac] szerszamorigo.hü
Telefon: +36-62-310-014

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:  

Neáv: Veres Attila
Szeákhely: 
E-mail: veresattila@orosnet.hü
Telefon: +3670/364-6252

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  

1. „szemeá lyes adat”: azonosíátott vagy azonosíáthatoá  termeászetes szemeá lyre („eárintett”)
vonatkozoá  baá rmely informaácioá ; azonosíáthatoá  az a termeászetes szemeá ly, aki koö zvetlen
vagy  koö zvetett  moá don,  küö loö noö sen  valamely  azonosíátoá ,  peá ldaáül  neáv,  szaám,
helymeghataá rozoá  adat, online azonosíátoá  vagy a termeászetes szemeá ly testi, fizioloá giai,
genetikai, szellemi, gazdasaági, kültüraá lis vagy szociaá lis azonossaágaá ra vonatkozoá  egy
vagy toö bb teányezoő  alapjaán azonosíáthatoá ;

2. „adatkezeleás”: a szemeályes adatokon vagy adataá llomaányokon aütomatizaá lt vagy nem
aütomatizaá lt  moá don  veágzett  baá rmely  müő velet  vagy  müő veletek  oö sszesseáge,  íágy  a
gyüő jteás,  roö gzíáteás,  rendszerezeás,  tagolaá s,  taá rolaá s,  aá talakíátaá s  vagy  megvaá ltoztataá s,
lekeárdezeás, betekinteás, felhasznaá laá s, koö zleás tovaábbíátaá s, terjeszteás vagy egyeáb moá don
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toö rteánoő  hozzaá feá rhetoő veá  teá tel  üá tjaán,  oö sszehangolaá s  vagy oö sszekapcsolaá s,  korlaá tozaá s,
toö rleás, illetve megsemmisíáteás;

3. „adatkezeloő ”: az a termeászetes vagy jogi szemeály, koö zhatalmi szerv, üö gynoö kseág vagy
baá rmely  egyeáb  szerv,  amely  a  szemeá lyes  adatok  kezeleáseánek  ceá ljait  eás  eszkoö zeit
oö naá lloá an vagy maásokkal együö tt meghataá rozza; ha az adatkezeleás ceá ljait eás eszkoö zeit
az  ünioá s  vagy  a  tagaá llami  jog  hataá rozza  meg,  az  adatkezeloő t  vagy  az  adatkezeloő
kijeloö leáseáre  vonatkozoá  küö loö noö s  szempontokat  az  ünioá s  vagy  a  tagaá llami  jog  is
meghataá rozhatja;

4. „adatfeldolgozoá ”: az a termeászetes vagy jogi szemeá ly, koö zhatalmi szerv, üö gynoö kseág
vagy baá rmely egyeáb szerv, amely az adatkezeloő  neveáben szemeá lyes adatokat kezel;

5. „cíámzett”:  az  a  termeászetes  vagy  jogi  szemeá ly,  koö zhatalmi  szerv,  üö gynoö kseág  vagy
baá rmely  egyeáb  szerv,  akivel  vagy  amellyel  a  szemeályes  adatot  koö zlik,  füö ggetlenüö l
attoá l,  hogy harmadik feá l-e. Azon koö zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgaá lat
kereteáben az ünioá s vagy a tagaá llami joggal oö sszhangban feárhetnek hozzaá  szemeá lyes
adatokhoz,  nem minoő süö lnek  cíámzettnek;  az  emlíátett  adatok  e  koö zhatalmi  szervek
aá ltali  kezeleáse  meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezeleás  ceá ljainak  megfeleloő en  az
alkalmazandoá  adatveádelmi szabaá lyoknak;

6. „az eárintett  hozzaá jaá rülaá sa”:  az eárintett  akarataának oö nkeántes,  konkreá t  eás  megfeleloő
taá jeákoztataá son alapüloá  eás egyeártelmüő  kinyilvaáníátaá sa, amellyel az eárintett nyilatkozat
vagy  a  megeroő síáteást  feá lreeárthetetlenüö l  kifejezoő  cselekedet  üá tjaán  jelzi,  hogy
beleegyezeáseá t adja az oő t eá rintoő  szemeályes adatok kezeleáseáhez;

7. „adatveádelmi incidens”: a biztonsaág olyan seárüö leáse, amely a tovaábbíátott, taá rolt vagy
maás  moá don  kezelt  szemeá lyes  adatok  veá letlen  vagy  jogellenes  megsemmisíáteáseá t,
elveszteáseá t,  megvaá ltoztataá saá t,  jogosülatlan  koö zleáseá t  vagy  az  azokhoz  valoá
jogosülatlan hozzaá feá reást eredmeányezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  

A szemeá lyes adatok:

a) kezeleáseá t  jogszerüő en  eás  tisztesseágesen,  valamint  az  eárintett  szaámaá ra  aá tlaá thatoá
moá don kell veágezni („jogszerüő seág, tisztesseáges eljaá raá s eás aá tlaá thatoá saá g”);

b) gyüő jteáse csak meghataá rozott, egyeártelmüő  eás jogszerüő  ceá lboá l toö rteánjen, eás azokat
ne kezeljeák  ezekkel  a  ceá lokkal  oö ssze  nem egyeztethetoő  moá don;  a  89.  cikk (1)
bekezdeáseánek  megfeleloő en  nem  minoő süö l  az  eredeti  ceá llal  oö ssze  nem
egyeztethetoő nek  a  koö zeárdeküő  archivaá laá s  ceá ljaáboá l,  tüdomaányos  eás  toö rteánelmi
kütataá si  ceá lboá l  vagy  statisztikai  ceá lboá l  toö rteánoő  tovaábbi  adatkezeleás  („ceá lhoz
koö toö ttseág”);

c) az  adatkezeleás  ceá ljai  szempontjaáboá l  megfeleloő ek  eás  relevaánsak  kell,  hogy
legyenek, eás a szüö kseágesre kell korlaá tozoá dniük („adattakareákossaág”);
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d) pontosnak  eás  szüö kseág  eseteán  naprakeásznek  kell  lenniüö k;  minden  eászszerüő
inteázkedeást  meg  kell  tenni  annak  eárdekeáben,  hogy  az  adatkezeleás  ceá ljai
szempontjaáboá l  pontatlan  szemeályes  adatokat  haladeáktalanül  toö roö ljeák  vagy
helyesbíátseák („pontossaág”);

e) taá rolaá saának olyan formaában kell toö rteánnie, amely az eárintettek azonosíátaá saá t csak
a szemeályes adatok kezeleáse ceá ljainak eleáreáseáhez szüö kseáges ideig teszi lehetoő veá ; a
szemeályes adatok enneá l  hosszabb ideig toö rteánoő  taá rolaá saá ra csak akkor kerüö lhet
sor,  amennyiben  a  szemeályes  adatok  kezeleáseáre  a  89.  cikk  (1)  bekezdeáseánek
megfeleloő en koö zeárdeküő  archivaá laá s  ceá ljaáboá l,  tüdomaányos  eás  toö rteánelmi kütataá si
ceá lboá l  vagy  statisztikai  ceá lboá l  kerüö l  majd  sor,  az  e  rendeletben  az  eárintettek
jogainak  eás  szabadsaágainak  veádelme  eárdekeáben  eloő íárt  megfeleloő  technikai  eás
szervezeási  inteázkedeásek  veágrehajtaá saá ra  is  figyelemmel  („korlaá tozott
taá rolhatoá saá g”);

f) kezeleáseá t  oly  moá don  kell  veágezni,  hogy  megfeleloő  technikai  vagy  szervezeási
inteázkedeásek  alkalmazaá saá val  biztosíátva  legyen  a  szemeá lyes  adatok  megfeleloő
biztonsaága,  az  adatok  jogosülatlan  vagy  jogellenes  kezeleáseável,  veá letlen
elveszteáseável,  megsemmisíáteáseável  vagy  kaá rosodaá saá val  szembeni  veádelmet  is
ideeártve („integritaá s eás bizalmas jelleg”).

Az adatkezeloő  feleloő s a fentiek megfeleleáseárt, tovaábbaá  keápesnek kell lennie e megfeleleás
igazolaá saá ra („elszaámoltathatoá saá g”).
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ADATKEZELÉSEK  

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyüő jteás teánye, a kezelt adatok koö re eás az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Felhasznaá loá i neáv Azonosíátaá s, a regisztraá cioá  lehetoő veá  teá tele. 
Jelszoá A felhasznaá loá i  fioá kba toö rteánoő  biztonsaágos

beleápeást szolgaá lja.
Vezeteák-eás keresztneáv A kapcsolatfelveátelhez, a vaá saá rlaá shoz eás a

szabaá lyszerüő  szaámla  kiaá llíátaá saához
szüö kseáges.

E-mail cíám Kapcsolattartaá s.
Telefonszaám Kapcsolattartaá s,  a  szaámlaázaá ssal,  vagy  a

szaá llíátaá ssal  kapcsolatos  keárdeásek
hateákonyabb egyezteteáse.

Szaámlaá zaá si neáv eás cíám A szabaá lyszerüő  szaámla kiaá llíátaá sa, tovaábbaá  a
szerzoő deás  leá trehozaá sa,  tartalmaának
meghataá rozaá sa, moá dosíátaá sa, teljesíáteáseánek
figyelemmel  kíáseáreáse,  az  abboá l  szaá rmazoá
díájak  szaámlaázaá sa,  valamint  az  azzal
kapcsolatos koö veteleásek eárveányesíáteáse.

Szaá llíátaá si neáv eás cíám A haázhoz szaá llíátaá s lehetoő veá  teá tele.
A vaá saá rlaá s/regisztraá cioá  idoő pontja Technikai müő velet veágrehajtaá sa.
A vaá saá rlaá s/regisztraá cioá  kori IP cíám Technikai müő velet veágrehajtaá sa.

Sem  a  felhasznaá loá neáv,  sem  az  e-mail  cíám  eseteáben  nem  szüö kseáges,  hogy  szemeá lyes
adatot tartalmazzon.

2. Az eárintettek koö re: A webshop weboldalon regisztraá lt/vaá saá rloá  valamennyi eárintett.

3. Az adatkezeleás idoő tartama, az adatok toö rleáseánek hataá rideje: A regisztraá cioá  toö rleáseável
azonnal. Kiveáve a szaámviteli bizonylatok eseteáben, hiszen a szaámvitelroő l szoá loá  2000.
eávi C. toö rveány 169. § (2) bekezdeáse alapjaán 8 eávig 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  eás
marketing münkataá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartaá saá val.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
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 Az eárintett keárelmezheti az adatkezeloő toő l  a raá  vonatkozoá  szemeá lyes adatokhoz
valoá  hozzaá feá reást, azok helyesbíáteáseá t, toö rleáseá t vagy kezeleáseánek korlaá tozaá saá t, eás

 tiltakozhat az ilyen szemeá lyes adatok kezeleáse ellen, valamint 
 az eárintettnek joga van az adathordozhatoá saá ghoz, tovaábbaá  a hozzaá jaá rülaá s 

baá rmely idoő pontban toö rteánoő  visszavonaásaához.

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 tjaán  info [kukac] szerszamorigo.hu e-mail cíámen, 
- telefonon +36-62-310-014 a szaámon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 

7.1. Az  eárintett  hozzaá jaá rülaá sa,  6.  cikk  (1)  bekezdeás  a)  pont,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezdeáse, 

7.2. Az  elektroniküs  kereskedelemi  szolgaá ltataá sok,  valamint  az  informaácioá s
taá rsadalommal oö sszefüö ggoő  szolgaá ltataá sok egyes keárdeáseiroő l szoá loá  2001. eávi CVIII.
toö rveány (a tovaábbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdeáse: 

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 szaámviteli jogszabaá lyoknak megfeleloő  szaámlaá t  kiaá llíátaá sa eseteán a 6. cikk (1)
bekezdeás c) pontja.

8. Taá jeákoztatjük, hogy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán   alapül.
 köteles   a szemeályes adatokat megadni, hogy tüdjük a rendeleáseá t teljesíáteni.
 az adatszolgaá ltataá s elmaradaása azzal a következményekkel jaá r, hogy nem 

tüdjük a rendeleáseá t feldolgozni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1. Adatfeldolgozoá  aá ltal ellaá tott teveákenyseág: Termeákek kiszaá llíátaá sa, füvarozaás

2. Adatfeldolgozoá  megnevezeáse eás eleárhetoő seáge:

Magyar Posta Zrt.
1138 Büdapest, Dünaviraág ütca 2-6. 

3. Az  adatkezeleás  teánye,  a kezelt  adatok  koö re:  Szaá llíátaá si  neáv,  szaá llíátaá si  cíám,
telefonszaám, e-mail cíám.

4. Az eárintettek koö re: A haá zhozszaá llíátaá st  keároő  valamennyi eárintett.

5. Az adatkezeleás ceá lja: A megrendelt termeák haá zhoz szaá llíátaá sa.

6. Az  adatkezeleás  idoő tartama,  az  adatok  toö rleáseánek  hataá rideje:  A  haázhozszaá llíátaá s
lebonyolíátaá saá ig tart.

7. Az adatfeldolgozaás jogalapja: a Felhasznaá loá  hozzaá jaá rülaá sa, 6. cikk (1) bekezdeás a)
pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdeáse.
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Online fizetés

1. Adatfeldolgozoá  aá ltal ellaá tott teveákenyseág: Ónline fizeteás 

2. Adatfeldolgozoá  megnevezeáse eás eleárhetoő seáge: 

3. Az adatkezeleás teánye, a kezelt adatok koö re: Szaámlaázaá si neáv, szaámlaázaá si cíám, e-mail
cíám.

4. Az eárintettek koö re: A online vaá saá rlaá st keároő  valamennyi eárintett.

5. Az adatkezeleás ceá lja: Az online fizeteás lebonyolíátaá sa, a tranzakcioá k visszaigazolaá sa
eás  a  felhasznaá loá k  veádelme  eárdekeáben  veágzett  fraüd-monitoring  (visszaeá leásek
ellenoő rzeáse).

6. Az  adatkezeleás  idoő tartama,  az  adatok  toö rleáseánek  hataá rideje:  Az  online  fizeteás
lebonyolíátaá saá ig tart.

7. Az  adatfeldolgozaás  jogalapja:  a  Felhasznaá loá  hozzaá jaá rülaá sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezdeáse, 6. cikk (1) bekezdeás a) pontja, illetve  az elektroniküs kereskedelemi
szolgaá ltataá sok, valamint az informaácioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő  szolgaá ltataá sok
egyes keárdeáseiroő l szoá loá  2001. eávi CVIII. toö rveány 13/A. § (3) bekezdeáse. 
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Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozoá  aá ltal ellaá tott teveákenyseág: Taá rhely-szolgaá ltataá s

2. Adatfeldolgozoá  megnevezeáse eás eleárhetoő seáge: 

Neáv: Veres eás Taá rsai Kft.
Szeákhely: 5900 Óroshaáza, Kossüth teár 10. fsz.

3. Az adatkezeleás teánye, a kezelt adatok koö re: Az eárintett aá ltal megadott valamennyi
szemeályes adat.

4. Az eárintettek koö re: A weboldalt hasznaá loá  valamennyi eárintett.

5. Az adatkezeleás ceá lja: A weboldal eleárhetoő veá  teá tele, megfeleloő  müő koö dteteáse.

6. Az adatkezeleás idoő tartama, az adatok toö rleáseánek hataá rideje: Az adatkezeloő  eá s a
taá rhely-szolgaá ltatoá  koö zoö tti  megaá llapodaá s  megszüő neáseá ig,  vagy  az  eárintettnek  a
taá rhely-szolgaá ltatoá  feleá  inteázett toö rleási keárelmeá ig tart az adatkezeleás.

7. Az  adatfeldolgozaás  jogalapja:  a  Felhasznaá loá  hozzaá jaá rülaá sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezdeáse, 6. cikk (1) bekezdeás a) pontja, illetve  az elektroniküs kereskedelemi
szolgaá ltataá sok, valamint az informaácioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő  szolgaá ltataá sok
egyes keárdeáseiroő l szoá loá  2001. eávi CVIII. toö rveány 13/A. § (3) bekezdeáse. 

9



2018. január 11. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webaá rühaázakra jellemzoő  cookie-k az üá gynevezett „jelszoá val veádett münkamenethez
hasznaá lt cookie”, „bevaá saá rloá kosaá rhoz szüö kseáges cookie-k” eás „biztonsaági cookie-k”,
melyek hasznaá lataához nem szüö kseáges eloő zetes hozzaá jaá rülaá st keárni az eárintettektoő l.

2. Az  adatkezeleás  teánye,  a kezelt  adatok  koö re:  Egyedi  azonosíátoá szaám,  daá tümok,
idoő pontok

3. Az eárintettek koö re: A weboldalt laá togatoá  valamennyi eárintett.

4. Az  adatkezeleás  ceá lja:  A  felhasznaá loá k  azonosíátaá sa,  a  „bevaá saá rloá kosaá r”
nyilvaántartaá saá ra eás a laá togatoá k nyomon koö veteáse.

5. Az adatkezeleás idoő tartama, az adatok toö rleáseánek hataá rideje: 

Süti típusa
Adatkezelés

jogalapja
Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

Münkamenet
süö tik (session)

Az elektroniküs
kereskedelmi

szolgaá ltataá sok,
valamint az
informaá cioá s
taá rsadalmi

szolgaá ltataá sok egyes
keá rdeáseiroő l szoá loá

2001. CVIII. toö rveány
(Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdeáse

A vonatkozoá
laá togatoá i

münkamenet
lezaá raá saá ig tartoá

idoő szak

connect.sid

6. Az  adatok  megismereáseáre  jogosült  lehetseáges  adatkezeloő k  szemeá lye:  A  cookie-k
hasznaá lataával nem kezel szemeá lyes adatokat az adatkezeloő .

7. Az  eárintettek  adatkezeleássel  kapcsolatos  jogainak  ismerteteáse:  Az  eárintettnek
lehetoő seágüö k van a cookie-kat toö roö lni a boö ngeászoő k Eszkoö zoö k/Beaá llíátaá sok menüö jeáben
aá ltalaában az Adatveádelem menüö pont beaá llíátaá sai alatt.

8. Az adatkezeleás jogalapja: Az eárintettoő l hozzaá jaá rülaá s nem szüö kseáges, amennyiben a
cookie-k  hasznaá lataának  kizaá roá lagos  ceá lja  az  elektroniküs  híárkoö zloő  haá loá zaton
keresztüö l  toö rteánoő  koö zleástovaábbíátaá s vagy  arra  az  eloő fizetoő  vagy  felhasznaá loá  aá ltal
kifejezetten keárt, az informaácioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő  szolgaá ltataá s nyüá jtaá saához
a szolgaá ltatoá nak felteá tlenüö l szüö kseáge van.
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GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A „Google AdWords” nevüő  online reklaámprogramot hasznaá lja az adatkezeloő , tovaábbaá
annak  keretein  belüö l  igeánybe  veszi  a  Google  konverzioá koö vetoő  szolgaá ltataá saá t.  A
Google  konverzioá koö veteás  a  Google  Inc.  elemzoő  szolgaá ltataá sa  (1600  Amphitheatre
Parkway, Moüntain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor  Felhasznaá loá  egy  weboldalt  Google-hirdeteás  aá ltal  eár  el,  akkor  egy  a
konverzioá koö veteáshez  szüö kseáges  cookie  kerüö l  a  szaámíátoá geápeáre.  Ezeknek a  cookie-
knak  az  eárveányesseáge  korlaá tozott,  eás  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 ngeászi, eás a cookie meág nem
jaá rt le,  akkor a Google eás az adatkezeloő  is  laá thatja, hogy Felhasznaá loá  a hirdeteásre
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 informaácioá k – melyeket a konverzioá koö vetoő  cookie-k segíátseágeável szereztek – azt a
ceá lt  szolgaá ljaá k,  hogy az AdWords konverzioá koö veteást  vaá lasztoá  üö gyfeleinek szaámaá ra
konverzioá s statisztikaákat keászíátsenek. Az üö gyfelek íágy taá jeákozoá dnak a hirdeteásüö kre
kattintoá  eás  konverzioá koö vetoő  cíámkeável  ellaá tott  oldalra  tovaábbíátott  felhasznaá loá k
szaámaá roá l.  Azonban olyan informaácioá khoz nem jütnak hozzaá ,  melyekkel baá rmelyik
felhasznaá loá t azonosíátani lehetne.

6. Ha nem szeretne reászt venni a konverzioá koö veteásben, akkor ezt elütasíáthatja azaá ltal,
hogy boö ngeászoő jeáben letiltja a cookie-k telepíáteáseánek lehetoő seágeá t. Ezütaán ÓÖ n nem fog
szerepelni a konverzioá koö veteási statisztikaákban.

7. Tovaábbi informaácioá  valamint a Google adatveádelmi nyilatkozata az alaábbi oldalon
eárhetoő  el:  www.google.de/policies/privacy/
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazaást 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  szaámíátoá geápeáre  mentenek,  íágy  eloő segíátik
Felhasznaá loá  aá ltal laá togatott weblap hasznaá lataának elemzeáseá t. 

2. A  Felhasznaá loá  aá ltal  hasznaá lt  weboldallal  kapcsolatos  cookie-kkal  leá trehozott
informaácioá k rendszerint a Google egyik USA-beli szervereáre kerüö lnek eás 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  Gazdasaági  Teárseágroő l  szoá loá
megaá llapodaá sban reászes maás aá llamokban eloő zoő leg megroö vidíáti. 

3. A teljes IP-cíámnek a Google USA-ban leávoő  szervereáre toö rteánoő  tovaábbíátaá saá ra eás ottani
leroö vidíáteáseáre  csak kiveá teles esetekben kerüö l  sor.  Eme weboldal  üö zemeltetoő jeánek
megbíázaá saáboá l  a  Google  ezeket  az  informaácioá kat  arra  fogja  hasznaá lni,  hogy
kieárteákelje,  hogyan hasznaá lta a Felhasznaá loá  a  honlapot, tovaábbaá ,  hogy a weboldal
üö zemeltetoő jeánek a honlap aktivitaá saá val oö sszefüö ggoő  jelenteáseket keászíátsen, valamint,
hogy  a  weboldal-  eás  az  internethasznaá lattal  kapcsolatos  tovaábbi  szolgaá ltataá sokat
teljesíátsen. 

4. A Google Analytics keretein belüö l a Felhasznaá loá  boö ngeászoő je aá ltal tovaábbíátott IP-cíámet
nem  vezeti  oö ssze  a  Google  maás  adataival.  A  cookie-k  taá rolaá saá t  a  Felhasznaá loá  a
boö ngeászoő jeánek  megfeleloő  beaá llíátaá saá val  megakadaá lyozhatja,  azonban  felhíávjük
figyelmeát, hogy ebben az esetben eloő fordülhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
fünkcioá ja lesz teljes koö rüő en hasznaá lhatoá . Megakadaá lyozhatja tovaábbaá , hogy a Google
gyüő jtse  eás  feldolgozza  a  cookie-k  aá ltali,  a  Felhasznaá loá  weboldalhasznaá lattal
kapcsolatos adatait (beleeártve az IP-cíámet is), ha letoö lti eás telepíáti a koö vetkezoő  linken
eleárhetoő  boö ngeászoő  plügint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptoüt?hl=hü 
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HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A  gazdasaági  reklaámteveákenyseág  alapvetoő  felteá teleiroő l  eás  egyes  korlaá tairoá l  szoá loá
2008. eávi XLVIII. toö rveány 6. §-a eártelmeáben Felhasznaá loá  eloő zetesen eás kifejezetten
hozzaá jaá rülhat ahhoz,  hogy Szolgaá ltatoá  reklaámajaánlataival,  egyeáb küö ldemeányeivel a
regisztraá cioá kor megadott eleárhetoő seágein megkeresse.

2. Tovaábbaá  UÖ gyfeá l a jelen taá jeákoztatoá  rendelkezeáseit szem eloő tt tartva hozzaá jaá rülhat
ahhoz, hogy Szolgaá ltatoá  a reklaámajaánlatok küö ldeáseáhez szüö kseáges szemeályes adatait
kezelje.

3. Szolgaá ltatoá  nem  küö ld  keáretlen  reklaámüö zenetet,  eás  Felhasznaá loá  korlaá tozaá s  eás
indokolaá s neá lküö l, ingyenesen leiratkozhat az ajaánlatok küö ldeáseároő l. Ebben az esetben
Szolgaá ltatoá  minden -  a  reklaámüö zenetek küö ldeáseáhez  szüö kseáges  -  szemeályes  adataá t
toö rli nyilvaántartaá saáboá l eás tovaábbi reklaámajaánlataival nem keresi meg a Felhasznaá loá t.
Felhasznaá loá  a reklaámokroá l leiratkozhat az üö zenetben leávoő  linkre kattintva.

4. Az adatgyüő jteás teánye, a kezelt adatok koö re eás az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Neáv, e-mail cíám. Azonosíátaá s,  a  híárleveá lre  valoá  feliratkozaás

lehetoő veá  teá tele. 
A feliratkozaás idoő pontja Technikai müő velet veágrehajtaá sa.
A feliratkozaás kori IP cíám Technikai müő velet veágrehajtaá sa.

5. Az eárintettek koö re: A híárleveá lre feliratkozoá  valamennyi eárintett.

6. Az adatkezeleás ceá lja: reklaámot tartalmazoá  elektroniküs üö zenetek (e-mail, sms, püsh
üö zenet) küö ldeáse az eárintett reászeáre, taá jeákoztataá s nyüá jtaá sa az aktüaá lis informaácioá kroá l,
termeákekroő l, akcioá kroá l, üá j fünkcioá kroá l stb. 

7. Az  adatkezeleás  idoő tartama,  az  adatok  toö rleáseánek  hataá rideje:  a  hozzaá jaá rüloá
nyilatkozat visszavonaá saá ig, azaz a leiratkozaásig tart az adatkezeleás.

8. Az adatkezeleás nyilvaántartaá si szaáma: folyamatban...

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

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az eárintett keárelmezheti az adatkezeloő toő l  a raá  vonatkozoá  szemeá lyes adatokhoz
valoá  hozzaá feá reást, azok helyesbíáteáseá t, toö rleáseá t vagy kezeleáseánek korlaá tozaá saá t, eás
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 tiltakozhat az ilyen szemeá lyes adatok kezeleáse ellen, valamint 
 az eárintettnek joga van az adathordozhatoá saá ghoz, tovaábbaá  a hozzaá jaá rülaá s 

baá rmely idoő pontban toö rteánoő  visszavonaásaához.

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 tjaán e-mail cíámen, 
- telefonon a szaámon.

12. Az eárintett baá rmikor, ingyenesen leiratkozhat a híárleveá lroő l.

13. Az adatkezelés jogalapja: az eárintett hozzaá jaá rülaá sa, 6. cikk (1) bekezdeás a) pont, az
az Infotv. 5. § (1) bekezdeáse, eás a gazdasaági reklaámteveákenyseág alapvetoő  felteá teleiroő l
eás egyes korlaá tairoá l szoá loá  2008. eávi XLVIII. toö rveány 6. § (5) bekezdeáse:

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 jeákoztatjük, hogy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán   alapül.
 köteles   a szemeályes adatokat megadni, ha híárlevelet szeretne kapni toő lüö nk.
 az adatszolgaá ltataá s elmaradaása azzal a következményekkel jaá r, hogy nem 

tüdünk ÓÖ nnek híárlevelet küö ldeni.
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PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyüő jteás teánye, a kezelt adatok koö re eás az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeteák-eás keresztneáv Azonosíátaá s, kapcsolattartaá s.
E-mail cíám Kapcsolattartaá s.
Telefonszaám Kapcsolattartaá s.
Szaámlaá zaá si neáv eás cíám Azonosíátaá s,  a  megrendelt  termeákekkel

kapcsolatosan  felmerüö loő  minoő seági
kifogaá sok,  keárdeásek  eás  probleámaák
kezeleáse.

2. Az  eárintettek  koö re:  A  webshop  weboldalon  vaá saá rloá  eá s  minoő seági  kifogaással  eá loő ,
panaszt tevoő  valamennyi eárintett.

3. Az  adatkezeleás  idoő tartama,  az  adatok  toö rleáseánek  hataá rideje: A  felvett  kifogaá sroá l
felvett  jegyzoő koö nyv,  aá tirat  eás  az  arra  adott  vaá lasz  maá solati  peá ldaányait  a
fogyasztoá veádelemroő l szoá loá  1997. eávi CLV. toö rveány 17/A. § (7) bekezdeáse alapjaán 5
eávig kell megoő rizni.

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

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az eárintett keárelmezheti az adatkezeloő toő l  a raá  vonatkozoá  szemeá lyes adatokhoz
valoá  hozzaá feá reást, azok helyesbíáteáseá t, toö rleáseá t vagy kezeleáseánek korlaá tozaá saá t, eás

 tiltakozhat az ilyen szemeá lyes adatok kezeleáse ellen, valamint 
 az eárintettnek joga van az adathordozhatoá saá ghoz, tovaábbaá  a hozzaá jaá rülaá s 

baá rmely idoő pontban toö rteánoő  visszavonaásaához.

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 tjaán e-mail cíámen, 
- telefonon a szaámon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az eárintett hozzaá jaá rülaá sa, 6. cikk (1) bekezdeás c) pont, az
Infotv.  5.  §  (1) bekezdeáse,  eás  a  fogyasztoá veádelemroő l  szoá loá  1997.  eávi  CLV. toö rveány
17/A. § (7) bekezdeáse.

8. Taá jeákoztatjük, hogy 
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 a szemeályes adat szolgaá ltataá sa szerződéses kötelezettségen alapül.
 a szerzoő deás megkoö teáseánek előfeltétele a szemeályes adatok kezeleáse.
 köteles   a szemeályes adatokat megadni, hogy panaszaá t kezelni tüdjük.
 az adatszolgaá ltataá s elmaradaása azzal a következményekkel jaá r, hogy nem 

tüdjük kezelni a hozzaánk beeárkezett panaszaá t.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az  adatgyüő jteás  teánye,  a  kezelt  adatok  koö re:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram stb. koö zoö sseági oldalakon
regisztraá lt neve, illetve a felhasznaá loá  nyilvaános profilkeápe.

2. Az  eárintettek  koö re:  Valamennyi  eárintett,  aki  regisztraá lt  a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram stb. koö zoö sseági oldalakon,
eás „laá jkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyüő jteás ceá lja: A koö zoö sseági oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termeákeinek,  akcioá inak  vagy  magaának  a  weboldalnak  a  megosztaá sa,  illetve
„laá jkolaá sa”, neápszerüő síáteáse.

4. Az  adatkezeleás  idoő tartama,  az  adatok  toö rleáseánek  hataá rideje,  az  adatok
megismereáseáre  jogosült  lehetseáges  adatkezeloő k  szemeá lye  eás  az  eárintettek
adatkezeleássel  kapcsolatos  jogainak  ismerteteáse:  Az  adatok  forraá saá roá l,  azok
kezeleáseároő l,  illetve az aá tadaás  moá djaá roá l,  eá s  jogalapjaá roá l  az adott koö zoö sseági  oldalon
taá jeákozoá dhat az eárintett. Az adatkezeleás a koö zoö sseági oldalakon valoá sül meg, íágy az
adatkezeleás  idoő tartamaára,  moá djaá ra,  illetve  az  adatok  toö rleási  eás  moá dosíátaá si
lehetoő seágeire az adott koö zoö sseági oldal szabaá lyozaása vonatkozik.

5. Az  adatkezeleás  jogalapja:  az  eárintett  oö nkeántes  hozzaá jaá rülaá sa  szemeá lyes  adatai
kezeleáseáhez a koö zoö sseági oldalakon.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

1. Amennyiben az adatkezeloő  szolgaá ltataá saink igeánybeveá tele soraán keárdeás merüö lne fel,
esetleg probleámaá ja lenne az eárintettnek, a honlapon megadott moá dokon (telefon, e-
mail, koö zoö sseági oldalak stb.) kapcsolatba leáphet az adatkezeloő vel.

2. Adatkezeloő  a  beeárkezett  e-maileket,  üö zeneteket,  telefonon,  Facebook-on  stb.
megadott adatokat az eárdekloő doő  neveável  eás e-mail cíámeável,  valamint maá s,  oö nkeánt
megadott  szemeá lyes  adataával  együö tt,  az  adatkoö zleástoő l  szaámíátott  legfeljebb  2  eáv
eltelteável toö rli.

3. E  taá jeákoztatoá ban  fel  nem  sorolt  adatkezeleásekroő l  az  adat  felveátelekor  adünk
taá jeákoztataá st.

4. Kiveáteles  hatoá saá gi  megkereseásre,  illetoő leg  jogszabaá ly  felhatalmazaá sa  alapjaán  maás
szervek  megkereseáse  eseteán  a  Szolgaá ltatoá  koö teles  taá jeákoztataá s  adaá saá ra,  adatok
koö zleáseáre, aá tadaá saá ra, illetoő leg iratok rendelkezeásre bocsaá taá saá ra.

5. A Szolgaá ltatoá  ezen esetekben a megkeresoő  reászeáre – amennyiben az a pontos ceá lt eás
az adatok koö reá t megjeloö lte – szemeályes adatot csak annyit eás olyan meárteákben ad ki,
amely a megkereseás ceá ljaának megvaloá síátaá saához elengedhetetlenüö l szüö kseáges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga

ÓÖ n  jogosült  arra,  hogy  az  adatkezeloő toő l  visszajelzeást  kapjon  arra  vonatkozoá an,  hogy
szemeályes adatainak kezeleáse folyamatban van-e, eás ha ilyen adatkezeleás folyamatban
van,  jogosült  arra,  hogy  a  szemeályes  adatokhoz  eás  a  rendeletben  felsorolt
informaácioá khoz hozzaá feá reást kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

ÓÖ n jogosült arra, hogy keáreáseáre az adatkezeloő  indokolatlan keásedelem neá lküö l helyesbíátse
a raá  vonatkozoá  pontatlan szemeályes adatokat. Figyelembe veáve az adatkezeleás ceá ljaá t, ÓÖ n
jogosült  arra,  hogy  keárje  a  hiaányos  szemeályes  adatok  –  egyebek  mellett  kiegeászíátoő
nyilatkozat üá tjaán toö rteánoő  – kiegeászíáteáseá t.

3. A törléshez való jog

ÓÖ n jogosült arra, hogy keáreáseáre az adatkezeloő  indokolatlan keásedelem neá lküö l toö roö lje a raá
vonatkozoá  szemeályes adatokat, az adatkezeloő  pedig koö teles arra, hogy ÓÖ nre vonatkozoá
szemeályes  adatokat  indokolatlan  keásedelem  neá lküö l  toö roö lje  meghataá rozott  felteá telek
eseteán.
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4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az  adatkezeloő  nyilvaánossaágra  hozta  a szemeá lyes  adatot,  eás  azt  toö roö lni  koö teles,  az
eleárhetoő  technoloá gia  eás  a  megvaloá síátaá s  koö ltseágeinek  figyelembeveáteleável  megteszi  az
eásszerüő en elvaá rhatoá  leápeáseket – ideeártve technikai inteázkedeáseket – annak eárdekeáben,
hogy taá jeákoztassa az adatokat kezeloő  adatkezeloő ket, hogy ÓÖ n keárelmezte a szoá ban forgoá
szemeályes  adatokra  mütatoá  linkek  vagy  e  szemeályes  adatok  maá solataának,  illetve
maá sodpeá ldaányaának toö rleáseá t.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

ÓÖ n jogosült arra, hogy keáreáseáre az adatkezeloő  korlaá tozza az adatkezeleást, ha az alaábbi
felteá telek valamelyike teljesüö l:

 ÓÖ n  vitatja  a  szemeá lyes  adatok  pontossaágaá t,  ez  esetben  a  korlaá tozaá s  arra  az
idoő tartamra vonatkozik,  amely lehetoő veá  teszi,  hogy az adatkezeloő  ellenoő rizze a
szemeályes adatok pontossaágaá t; 

 az adatkezeleás jogellenes, eás ÓÖ n ellenzi az adatok toö rleáseá t, eás ehelyett keári azok
felhasznaá laá saának korlaá tozaá saá t; 

 az adatkezeloő nek maár nincs szüö kseáge a szemeályes adatokra adatkezeleás ceá ljaáboá l,
de  ÓÖ n  igeányli  azokat  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eá rveányesíáteáseáhez  vagy
veádelmeáhez; 

 ÓÖ n tiltakozott az adatkezeleás 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 bbseáget 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  rendelkezeáseáre bocsaá tott
szemeályes  adatokat  tagolt,  szeá les  koö rben  hasznaá lt,  geáppel  olvashatoá  formaá tümban
megkapja,  tovaábbaá  jogosült  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  maásik  adatkezeloő nek
tovaábbíátsa  aneá lküö l,  hogy  ezt  akadaá lyoznaá  az  az  adatkezeloő ,  amelynek  a  szemeá lyes
adatokat a rendelkezeáseáre bocsaá totta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 

ÓÖ n  jogosült  arra,  hogy  a  sajaá t  helyzeteável  kapcsolatos  okokboá l  baá rmikor  tiltakozzon
szemeályes adatainak a (...) kezeleáse ellen, ideeártve az emlíátett rendelkezeáseken alapüloá
profilalkotaá st is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a szemeá lyes adatok kezeleáse koö zvetlen üö zletszerzeás eárdekeáben toö rteánik, ÓÖ n jogosült
arra,  hogy  baá rmikor  tiltakozzon  a  raá  vonatkozoá  szemeá lyes  adatok  e  ceá lboá l  toö rteánoő
kezeleáse ellen, ideeártve a profilalkotaá st is, amennyiben az a koö zvetlen üö zletszerzeáshez
kapcsoloá dik.  Ha  ÓÖ n  tiltakozik  a  szemeályes  adatok  koö zvetlen  üö zletszerzeás  eárdekeáben
toö rteánoő  kezeleáse  ellen,  akkor  a  szemeályes  adatok  a  tovaábbiakban  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 adatkezeleásen –
ideeártve a profilalkotaá st is – alapüloá  doö nteás hataá lya, amely raá  neázve joghataá ssal jaá rna
vagy oő t hasonloá keáppen jelentoő s meárteákben eárinteneá .
Az eloő zoő  bekezdeás nem alkalmazandoá  abban az esetben, ha a doö nteás:

 ÓÖ n  eás  az  adatkezeloő  koö zoö tti  szerzoő deás  megkoö teáse  vagy  teljesíáteáse  eárdekeáben
szüö kseáges;

 meghozatalaá t az adatkezeloő re alkalmazandoá  olyan ünioá s vagy tagaá llami jog teszi
lehetoő veá ,  amely  ÓÖ n  jogainak  eás  szabadsaágainak,  valamint  jogos  eárdekeinek
veádelmeát szolgaá loá  megfeleloő  inteázkedeáseket is megaá llapíát; vagy

 ÓÖ n kifejezett hozzaá jaá rülaá saán alapül.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

Az  adatkezeloő  indokolatlan  keásedelem  neá lküö l,  de  mindenfeá lekeáppen  a  keárelem
beeárkezeáseá toő l  szaámíátott  1 hónapon belül taá jeákoztatja  ÓÖ nt  a  fenti  keárelmek nyomaán
hozott inteázkedeásekroő l. 

Szüö kseág eseteán ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hataá ridoő  meghosszabbíátaá saá roá l az
adatkezeloő  a keásedelem okainak megjeloö leáseável a keárelem keázhezveá teleá toő l  szaámíátott  1
hónapon belül taá jeákoztatja ÓÖ nt. 

Ha az adatkezeloő  nem tesz inteázkedeáseket ÓÖ n keárelme nyomaán,  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, eás eá lhet bíároá saá gi jogorvoslati jogaával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az adatkezeloő  eá s az adatfeldolgozoá  a tüdomaány eás technoloá gia aá llaá sa eás a megvaloá síátaá s
koö ltseágei,  tovaábbaá  az  adatkezeleás  jellege,  hatoá koö re,  koö rüö lmeányei  eás  ceá ljai,  valamint  a
termeászetes  szemeályek  jogaira  eás  szabadsaágaira  jelentett,  vaá ltozoá  valoá szíánüő seágüő  eás
süá lyossaágüá  kockaázat  figyelembeveá teleável  megfeleloő  technikai  eás  szervezeási
inteázkedeáseket  hajt  veágre  annak  eárdekeáben,  hogy  a  kockaá zat  meárteákeánek  megfeleloő
szintüő  adatbiztonsaágot garantaá lja, ideeártve, toö bbek koö zoö tt, adott esetben:

a) a szemeályes adatok aá lnevesíáteáseá t eás titkosíátaá saá t;

b) a szemeályes adatok kezeleáseáre hasznaá lt rendszerek eás szolgaá ltataá sok folyamatos
bizalmas jellegeánek  biztosíátaá saá t,  integritaá saá t,  rendelkezeásre  aá llaá saá t  eás  ellenaá lloá
keápesseágeá t;

c) fizikai vagy müő szaki incidens eseteán az arra valoá  keápesseáget, hogy a szemeályes
adatokhoz valoá  hozzaá feá reást eás az adatok rendelkezeásre aá llaá saá t kelloő  idoő ben vissza
lehet aá llíátani;
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d) az  adatkezeleás  biztonsaágaának  garantaá laá saá ra  hozott  technikai  eás  szervezeási
inteázkedeásek  hateákonysaágaának  rendszeres  teszteleáseáre,  felmeáreáseáre  eás
eárteákeleáseáre szolgaá loá  eljaá raá st.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL  

Ha  az  adatveádelmi  incidens  valoá szíánüő síáthetoő en  magas  kockaázattal  jaá r  a  termeászetes
szemeályek jogaira eás szabadsaágaira neázve, az adatkezeloő  indokolatlan keásedelem neá lküö l
taá jeákoztatja az eárintettet az adatveádelmi incidensroő l.

Az eárintett reászeáre adott taá jeákoztataá sban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatveádelmi incidens jellegeá t, eás koö zoö lni kell az adatveádelmi tisztviseloő  vagy a tovaábbi
taá jeákoztataá st  nyüá jtoá  egyeáb  kapcsolattartoá  neveát  eás  eleárhetoő seágeit;  ismertetni  kell  az
adatveádelmi incidensboő l  eredoő ,  valoá szíánüő síáthetoő  koö vetkezmeányeket; ismertetni kell az
adatkezeloő  aá ltal az adatveádelmi incidens orvoslaá saá ra tett vagy tervezett inteázkedeáseket,
beleeártve  adott  esetben  az  adatveádelmi  incidensboő l  eredoő  esetleges  haá traányos
koö vetkezmeányek enyhíáteáseá t ceá lzoá  inteázkedeáseket.

Az eárintettet nem kell taá jeákoztatni, ha a koö vetkezoő  felteá telek baá rmelyike teljesüö l:
 az  adatkezeloő  megfelelő  technikai  és  szervezési  védelmi  intézkedéseket

hajtott végre, eás ezeket az inteázkedeáseket az adatveádelmi incidens aá ltal eá rintett
adatok  tekinteteáben  alkalmaztaák,  küö loö noö sen  azokat  az  inteázkedeáseket  –  mint
peá ldaáül  a  titkosíátaá s  alkalmazaá sa  –,  amelyek  a  szemeá lyes  adatokhoz  valoá
hozzaá feá reásre fel nem jogosíátott szemeályek szaámaá ra  értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

 az adatkezeloő  az adatveádelmi incidenst koö vetoő en olyan tovaábbi inteázkedeáseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a taá jeákoztataá s  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
eárintetteket nyilvaánosan koö zzeá tett informaácioá k üá tjaán kell taá jeákoztatni, vagy olyan
hasonloá  inteázkedeást kell hozni, amely biztosíátja az eárintettek hasonloá an hateákony
taá jeákoztataá saá t.

Ha  az  adatkezeloő  meág  nem  eártesíátette  az  eárintettet  az  adatveádelmi  incidensroő l,  a
felüö gyeleti hatoá saá g, miütaán meárlegelte, hogy az adatveádelmi incidens valoá szíánüő síáthetoő en
magas kockaá zattal jaá r-e, elrendelheti az eárintett taá jeákoztataá saá t.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  

Az adatveádelmi incidenst az adatkezeloő  indokolatlan keásedelem neá lküö l, eás ha lehetseáges,
legkeásoő bb 72 oá raá val azütaán, hogy az adatveádelmi incidens a tüdomaásaá ra jütott, bejelenti
az 55. cikk alapjaán illeteákes felüö gyeleti hatoá saá gnak, kiveáve, ha az adatveádelmi incidens
valoá szíánüő síáthetoő en  nem  jaá r  kockaázattal  a  termeászetes  szemeá lyek  jogaira  eás
szabadsaágaira neázve. Ha a bejelenteás nem toö rteánik meg 72 oá raán belüö l,  melleákelni kell
hozzaá  a keásedelem igazolaá saá ra szolgaá loá  indokokat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  

Az  adatkezeloő  esetleges  jogseárteáse  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatveádelmi  eás
Informaácioá szabadsaág Hatoá saá gnaá l lehet eá lni: 

Nemzeti Adatveádelmi eás Informaácioá szabadsaág Hatoá saá g
1125 Büdapest, Szilaá gyi Erzseábet fasor 22/C.
Levelezeási 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 jeákoztatoá  elkeászíáteáse soraán figyelemmel voltünk az alaábbi jogszabaá lyokra: 

- A  termeászetes  szemeályeknek  a  szemeá lyes  adatok  kezeleáse  tekinteteáben  toö rteánoő
veádelmeároő l eás az ilyen adatok szabad aá ramlaásaá roá l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataá lyon  kíávüö l  helyezeáseároő l  (aá ltalaános  adatveádelmi  rendelet) AZ  EURÓÓ PAI
PARLAMENT EÓ S A TANAÓ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aáprilis 27.)

- 2011.  eávi  CXII.  toö rveány  –  az  informaácioá s  oö nrendelkezeási  jogroá l  eás  az
informaácioá szabadsaágroá l (a tovaábbiakban: Infotv.)

- 2001. eávi CVIII. toö rveány – az elektroniküs kereskedelmi szolgaá ltataá sok, valamint az
informaácioá s taá rsadalommal oö sszefüö ggoő  szolgaá ltataá sok egyes keárdeáseiroő l (foő keápp a
13/A. §-a)

- 2008. eávi XLVII. toö rveány – a fogyasztoá kkal szembeni tisztesseágtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmaároá l;

- 2008. eávi XLVIII. toö rveány – a gazdasaági reklaámteveákenyseág alapvetoő  felteá teleiroő l eás
egyes korlaá tairoá l (küö loö noö sen a 6.§-a)

- 2005. eávi XC. toö rveány az elektroniküs informaácioá szabadsaágroá l
- 2003. eávi C. toö rveány az elektroniküs híárkoö zleásroő l (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  veá lemeány  a  viselkedeásalapüá  online  reklaám  bevaá lt  gyakorlataá ra

vonatkozoá  EASA/IAB-ajaánlaá sroá l
- A  Nemzeti  Adatveádelmi  eás  Informaácioá szabadsaág  Hatoá saá g  ajaánlaá sa  az  eloő zetes

taá jeákoztataá s adatveádelmi koö vetelmeányeiroő l
- Az Eüroá pai Parlament eás a Tanaá cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. aáprilis 27.) a

termeászetes  szemeá lyeknek  a  szemeá lyes  adatok  kezeleáse  tekinteteáben  toö rteánoő
veádelmeároő l eás az ilyen adatok szabad aá ramlaásaá roá l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataá lyon kíávüö l helyezeáseároő l
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