
Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettséget az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény írja elő. Az alábbiakban olvasható
tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalon:

1. Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő megnevezése: Trend-Inovest Magyarország Kft

Az adatkezelő levelezési címe: 1105 Budapest, Mádi utca 17. B épület

Az adatkezelő e-mail címe: hello@safishome.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36/70-5396512

Weboldal címe:www.safishome.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

2. Fogalom meghatározások
“érintett”: az adatkezelés során az az azonosított vagy azonosítható természetes személy,

akinek az adatait kezelik,

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely 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 módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,

https://www.safishome.hu


betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

„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 meghatározza; 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 meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„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

szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

megerősítést félreérthetetlenül kifejező 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.

“webáruház”: az Adatkezelő honlapján (www.safishome.hu) üzemeltetett internetes áruház

(továbbiakban “Webáruház”).

“Adattörlés”: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a

helyreállításuk többé nem lehetséges.
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3. Az adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások teljesítésének biztosítása.

Ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükségesen megadandó személyes adatok köre a

webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap

Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció
lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és
az Elker. tv. 13/A § (3)
bekezdése.

Jelszó A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.

Vezetéknév és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a
vásárláshoz, a szabályszerű
számla kiállításához, az elállási
jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím A kapcsolattartáshoz, a
számlázással vagy szállítással
kapcsolatos kérdések
egyeztetése miatt szükséges.

Telefonszám A kapcsolattartáshoz, a
számlázással vagy szállítással
kapcsolatos kérdések
egyeztetése miatt szükséges.

Számlázási név és cím A szabályszerű számla
kiállítása, a szerződés
létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából
szükségesek.

6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a
számvitelről szóló
2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé
tételéhez szükséges.

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és
az Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése.

A vásárlás/regisztráció
időpontja

Technikai művelet
végrehajtásához szükséges.

A vásárlás/regisztrációkori
IP cím Technikai művelet

végrehajtásához szükséges.



2. Regisztráció során sem a felhasználó név, sem az e-mail cím nem szükséges, hogy

személyes adatokat tartalmazzon.

3. Az érintettek köre: a webshop weboldalán regisztrált illetve vásárló valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1)

bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az

érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke

alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az

általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail

címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az

érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési

kérelme alapján.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai

kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

● Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

● az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

időpontban történő visszavonásához.

7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:

● postai úton a 1105 Budapest Mádi utca 17/B címen

● e-mail útján a hello@safishome.hu  e-mail címen,

● telefonon a +36-70-620-2525 számon.



8. Az adatkezelés jogalapja:

1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:

Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

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.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c)

pontja.

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

● az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk
a rendelését feldolgozni.



4. Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie

betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el

azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát

és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a

látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az

egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz -

egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön

azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes

cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön

hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal

használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak

használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat

gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja

leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek

a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal

dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk.

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző

bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához.

Élettartama 3 hónap.



currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató

cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat – például a NID

és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben

látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy

megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési

eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az

AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések

és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az

adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a

hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a

kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már

megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban

segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak

látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat

gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból

anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics

által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő

jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési

cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a

Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal

használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak

használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat

gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja

leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek

a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal

dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk.

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a

látogató. Élettartamuk 60 nap.



Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát.

Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt

termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a

cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e

már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző

bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához.

Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a

segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és

az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A

Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat,

hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt

tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem

lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi

linkeken találhat:

● Internet

Explorer:http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookie

s#ie=ie-11

● Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-y

our-computer

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer


● Mozilla:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-sza

mito

● Safari:https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri1

1471/mac

● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

● Edge:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cooki

es

5. Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor

megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,

hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás

nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató

minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából

és további reklám ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről

leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push

üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,

termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat

visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes

adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és

marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies


● Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

● tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

● az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

időpontban történő visszavonásához.

9. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett

kezdeményezni:

● postai úton a 1105 Budapest Mádi utca 17/B címen,

● e-mail útján a hello@safishome.hu e-mail címen,

● telefonon a +36-70-620-2525  számon.

10. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről a levél alján található linkre

kattintva.

11. Tájékoztatjuk, hogy

● az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

● köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk

Önnek hírlevelet küldeni.

● tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra

kattintással.

● a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás

előtti adatkezelés jogszerűségét.



6. Adatfeldolgozók megnevezése
Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel

kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése

érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen

igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban

foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító,

megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a

személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de

szükséges a tájékoztatása.

Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Tárhelyszolgáltató:
ShopRenter Kft.

Címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail címe: info@shoprenter.hu

Online számlázás:
számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.

Címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail címe: info@szamlazz.hu

Telefonszáma: +3630 35 44 789

Fuvarozás
GLS Hungary

Címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Foxpost: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „B” épület

E-mail címe: info@gls-hungary.com



Online fizetés
Barion Payment Zrt

Címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

E-mail címe: hello@barion.com

Telefonszáma:  +36 1 464 70 99

Hírlevélküldés
Listamester online hírlevélküldő szolgáltatás

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság,

Címe: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

E-mail címe: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

7. Az adatkezelés időtartama
1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és

annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat
megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció
Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

3.  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.

4.  Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a meghatározott módon
történő leiratkozásig tart.

mailto:hello@barion.com


8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz

hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az

Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az

ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

feltételek valamelyike teljesül:

● Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;



● az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

● az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,

de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez;

● Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat

a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések

esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken

alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez

kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy

őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.



Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

● Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

● meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

● Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott

intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1

hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10. Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és

súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket

hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot

garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló

képességét;



3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza

lehet állítani;

4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és

értékelésére szolgáló eljárást.

5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének

kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi

jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani,

hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési

határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A

törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,

iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes

adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus

adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai

megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és

visszaállíthatatlan törléséről.

Informatikai védelem

1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb

adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer

vírusvédelemmel van ellátva.

3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és

archiválásokat alkalmaz.

4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt

személyek férhetnek hozzá.

5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak

hozzáférni.



11. Panaszkezelés

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

12. Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

● A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);

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

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a

13/A. §a);

● 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról;

● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (különösen a 6.§a);

● 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);

● 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IAB ajánlásról;

● A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.




