Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelesi tajekoztato celja, hogy jelenlegi ügyfeleinket es a honlapon erdeklodoket
tajekoztassük, hogy tarsasagünk hogyan kezeli es tarolja az Önok altal megadott szemelyes
adatokat.
Előszó
Szemelyes adatok kezelese megfelel a Eüropai Parlament es Tanacs (EU) 2016/679 rendelete
a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol
(A/ ltalanos adatvedelmi rendelet, tovabbiakban: GDPR) es a szemelyes adatok vedelmerol
2011. evi CXII. torveny (tovabbiakban: Info tv.) eloírasainak, a kapcsolodo adatvedelmi
szabalyoknak. Adatkezelo a birtokaba került szemelyes es erzekeny adatok vedelmeben
biztosítja azokat az adatbiztonsagi eloírasokat amit a jogszabaly szamara meghatarozott,
valamint a betartashoz szükseges technikai, es informatikai eszkozoket.
Jelen Szabalyzatban „Adatkezelo" alatt a Privacy Officer Kft.-t es a tarsasag münkavallaloit
ertjük.
Adatkezelo onkentes es szerzodes hozzajarülas jogan kezeli a szemelyes adatokat.
Adatkezelo elkotelezett es kiemelt figyelmet fordít a szemelyes adatok vedelmere. Minden
szükseges intezkedest megtesz azert, hogy a szemelyes adatok biztonsagban legyenek,
melynek erdekeben kidolgozta az adatvedelemmel kapcsolatos belso szabalyait.
Amennyiben kerdese vagy eszrevetele lenne jelen tajekoztatohoz kapcsolodoan, kerjük jelezze
felenk a info@dataprotectionhungary.hu címen.
Az adatkezelo kizarolag a jogszabalyokban meghatarozott adatkezelesi, feladataival
osszefüggo adatvedelmi kovetelmenyekert felelos.
Adatkezelő adatai
A cég elnevezése: Privacy Öfficer Kft.
Székhely: 1135 Büdapest Beke ütca 104.
Cégjegyzékszám: 01-09-324461
Adószám: 26330008-2-41
Elektronikus elérhetőség: info@dataprotectionhüngary.hü
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fovarosi Torvenyszek Cegbírosaga

Adatkezelo a www.dataprotectionhüngary.hü weboldal (tovabbiakban: Honlap) mükodtetese
soran a Honlapon az ajanlatot keroknek (a tovabbiakban együttesen: erdeklodok) adatait
kezeljük.
A vallalkozasok adatai kozerdekbol nyilvanos adatok, azonban a megrendeles soran
elofordülhat, hogy a erdeklodo vallalkozas, szemelyes adatokat (is) megad, ezert a Szolgaltato
minden esetben meg kívan felelni a szemelyes adatok kezelesere vonatkozo jogszabalyi
eloírasoknak is.
Adatkezelo kijelenti, hogy szem elott tartja Megrendeloi bizalmas es szemelyes adatait,
minden esetben kizarolag megrendeles teljesítese celjabol hasznalja fel.

A Szolgáltató Hírlevelet nem küld.
Milyen adatkezelés történik a Honlapon?
A GDPR 13. (1) cikkének megfelelve (Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes
adatokat az érintettől gyűjtik). Szolgáltató jelen tájékoztató útján tájékoztatja érdeklődőt,
hogy a Honlapon történő adatok kezeléséről, megadásához.
Felhasználó által kitöltött adatlap során az „Üzenjen, kérdezzen” felületen:
A kotelezoen kezelt adatokon kívül tovabbi szemelyes adatokat is megadhat, az
adatkezeleshez torteno hozzajarülasa ezen adatok kezelesere is kiterjed.

Szolgáltató kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli a Felhasználó által megadott
adatokat.

Személyes adatok tekintetében történő adatkezelés:
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja

kapcsolatfelvetel a Felhasznaloval visszaigazolo e-mail formajaban
felhasznalo hozzajarülasa, szerzodes teljesítese

A kezelt személyes
adatok típusa

cegnev, telefonszama, e-mail címe, felhasznalo altal megadott egyeb
adatok.

A kezelt személyes
adatok időtartama

informacio keres leadasatol szamított 1 evig

„Üzenjen, kérdezzen” felületen a Felhasznalo kifejezett hozzajarülasat adja a ceges es/vagy
szemelyes adatai kezelesehez es ezt erre kialakított üres „checkbox” kipipalasaval teszi meg. A
hozzajarülasat barmikor visszavonhatja a jogosült. A hozzajarülas visszavonasa nem erinti a
hozzajarülason alapülo, a visszavonas elotti adatkezeles jogszerüseget.

Nem a honlapon történő személyes adatkezelés tekintetében

Megrendelés teljesítése
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja

szerzodeskotest megelozo azonosítas, szerzodeskotes es
szerzodeses jognyilatkozat megtetele
szerzodes teljesítese

A kezelt személyes
adatok típusa

cegnev, telefonszama, e-mail címe, felhasznalo altal megadott egyeb
adatok. (kapcsolattalan)

A kezelt személyes
adatok időtartama

a megrendeles leadasatol szamított 5 evig

Számlakiállítás
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja

szamla kiallítasa
jogszabalyon alapülo kotelezo adatkezeles (a szamvitelrol
szolo 2000. evi C. torveny 166. § (1) bekezdese)

A kezelt személyes
adatok típusa

cegnev, adoszam cegjegyzekszam

A kezelt személyes
adatok időtartama

a megrendeles leadasatol szamított 5 adozasi ev

Számlák megőrzése
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja

szamla megorzese
jogszabalyon alapülo kotelezo adatkezeles (a szamvitelrol
szolo 2000. evi C. torveny 169. § (1) bekezdese)

A kezelt személyes
adatok típusa

cegnev, adoszam cegjegyzekszam szekhely címe.

A kezelt személyes
adatok időtartama

a szamla kiallítasatol szamított 5 adozasi evig

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések és tájékoztatás.

Adatkezelo nyilvantartast vezet, amely tartalmazza az erintett szemelyes adatait, az
adatvedelmi incidenssel erintettek koret es szamat, az adatvedelmi incidens idopontjat,
korülmenyeit, hatasait es az elharítasara megtett intezkedeseket, valamint az adatkezelest
eloíro jogszabalyban meghatarozott egyeb adatokat

Panasz visszajelzések, reklamációk kezelése:
Az adatkezelés célja

az adatkezelo altal nyüjtott termekkel
kapcsolatosan felmerülo minosegi kifogasok
vagy panaszok kezelese.

Az adatkezelés jogalapja

Jogos erdek

A kezelt személyes adatok típusa

Az adatkezelés időtartama

rendelesi azonosítoszam,
a megrendelo neve, szallítasi címe,
a megrendelt termekek megnevezese,
vetelara
a megrendeles es a panasz
bejelentesnek idopontja,
• panasz leírasa,
• megrendelo altal ervenyesíteni kívant
igeny es a kifogas rendezesenek
modja.
•
•
•
•
•

a jelen tajekoztato szerint, tovabba az
elektroniküs levelben elküldott panaszok es
az írasbeli panaszokra adott levelbeli
valaszok.
GDPR 6. cikk (1) c) es a 2013. evi V. torveny
Polgari Torvenykonyvrol 6:157. §- 178. §
ertelmeben.

Jogok és jogérvényesítés:
Tajekoztatas kerheto az adatkezelotol, aki a tajekoztatast a leheto legrovidebb ido alatt, de
legfeljebb 30 napon belül tajekoztatast igenylo rendelkezesre bocsatja.
Kerheto tovabba a szemelyes adatok helyesbítese, valamint torlese vagy zarolasa a szolgaltato
elerhetosegeinek valamelyiken.
A torlesi kerelemnek Adatkezelo, annak beerkezeset koveto 15 münkanapon belül eleget tesz.
Az torolt adatok helyreallítasara nincs lehetoseg.
A torles nem vonatkozik a jogszabalyokban (pl. szamviteli torveny) alapjan kotelezoen eloírt
adatokra, azok a szükseges idotartamig megorzesre kerülnek.. A zarolt szemelyes adat
kizarolag addig kezelheto, ameddig fennall az adatkezelesi celja, amely a szemelyes adat
torleset kizarta.
A helyesbítesrol, a zarolasrol es a torlesrol Adatkezelo ertesítest küld a torlest kero szamara,
tovabba Adatkezelo elindítja az adattorlesi folyamatot mindazon vallalkozasi partnerenel,
akiknek korabban az adatot adatkezeles celjara atadta. Az ertesítes mellozheto, ha ez az
adatkezeles celja jogos erdeket nem sert.

Tiltakozas nyüjthato be a szemelyes adatok kezelese ellen. A tiltakozast annak benyüjtasatol
szamított legrovidebb idon belül, de maximüm 30 napon belül Adatkezelo megvizsgalja, annak
megalapozottsaga kerdeseben dontest hoz es a donteserol tajekoztatast ad.
Ha a tiltakozas megalapozottsaga megallapítasra kerül, az adatkezeles – beleertve a tovabbi
adatfelvetelt is – megszüntetesre, az adatok pedig zarolasra kerülnek. A dontessel kapcsolatos
egyet nem ertes eseten vagy a valaszadasi hataridot elmülasztasa eseten a dontes kozlesetol,
illetve a hatarido ütolso napjatol szamított 30 napon belül jogorvoslatert a Nemzeti
Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosaghoz bírosaghoz fordülhat.
Személyes adatok
elérhetőségeken:

védelmével

kapcsolatos

panasszal

fordulhat

az

alábbi

– a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosaghoz (cím: 1125 Büdapest, Szilagyi
Erzsebet fasor 22/c),
– Jogorvoslatert a Területileg illetekes bírosaghoz fordülhat.
Az megrendelők jogai:
Jelen Adatvedelmi tajekoztatoban hasznalt fogalmak megfelelnek a GDPR es a Info tv.
eloírasainak
Tagorszag kapcsolodo adatvedelmi szabalyainak. Adatkezelo magara nezve kotelezonek ismeri
el a tajekoztatot.
Adatkezelo fenntartja maganak a jogot, hogy az Adatkezelesi Tajekoztatot barmikor
megvaltoztassa, melyet idoben kozze tesz.
Fogalommeghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosíthato termeszetes szemelyre („erintett”)
vonatkozo barmely informacio; azonosíthato az a termeszetes szemely, aki kozvetlen
vagy kozvetett modon, külonosen valamely azonosíto, peldaül nev, szam,
helymeghatarozo adat, online azonosíto vagy a termeszetes szemely testi, fiziologiai,
genetikai, szellemi, gazdasagi, kültüralis vagy szocialis azonossagara vonatkozo egy
vagy tobb tenyezo alapjan azonosíthato;
2. „adatkezelés”: a szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon aütomatizalt vagy nem
aütomatizalt modon vegzett barmely müvelet vagy müveletek osszessege, így a gyüjtes,
rogzítes, rendszerezes, tagolas, tarolas, atalakítas vagy megvaltoztatas, lekerdezes,
betekintes, felhasznalas, kozles tovabbítas, terjesztes vagy egyeb modon torteno
hozzaferhetove tetel ütjan, osszehangolas vagy osszekapcsolas, korlatozas, torles,
illetve megsemmisítes;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tarolt szemelyes adatok megjelolese jovobeli
kezelesük korlatozasa celjabol;
4. „nyilvántartási rendszer”: a szemelyes adatok barmely modon – centralizalt,
decentralizalt vagy fünkcionalis vagy foldrajzi szempontok szerint – tagolt allomanya,
amely meghatarozott ismervek alapjan hozzaferheto;
5. „adatkezelő”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ügynokseg vagy
barmely egyeb szerv, amely a szemelyes adatok kezelesenek celjait es eszkozeit
onalloan vagy masokkal együtt meghatarozza; ha az adatkezeles celjait es eszkozeit az
ünios vagy a tagallami jog hatarozza meg, az adatkezelot vagy az adatkezelo
kijelolesere vonatkozo külonos szempontokat az ünios vagy a tagallami jog is
meghatarozhatja;

6. „adatfeldolgozó”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ügynokseg
vagy barmely egyeb szerv, amely az adatkezelo neveben szemelyes adatokat kezel;
7. „az érintett hozzájárulása”: az erintett akaratanak onkentes, konkret es megfelelo
tajekoztatason alapülo es egyertelmü kinyilvanítasa, amellyel az erintett nyilatkozat
vagy a megerosítest felreerthetetlenül kifejezo cselekedet ütjan jelzi, hogy
beleegyezeset adja az ot erinto szemelyes adatok kezelesehez;
8. „adatvédelmi incidens”: a biztonsag olyan serülese, amely a tovabbított, tarolt vagy
mas modon kezelt szemelyes adatok veletlen vagy jogellenes megsemmisíteset,
elveszteset, megvaltoztatasat, jogosülatlan kozleset vagy az azokhoz valo jogosülatlan
hozzaferest eredmenyezi;
9. „vállalkozás”: gazdasagi tevekenyseget folytato termeszetes vagy jogi szemely,
függetlenül a jogi formajatol, ideertve a rendszeres gazdasagi tevekenyseget folytato
szemelyegyesíto tarsasagokat es egyesületeket is;
10.„felügyeleti hatóság”: egy tagallam altal az 51. cikknek megfeleloen letrehozott
független kozhatalmi szerv;
11.„releváns és megalapozott kifogás”: a dontestervezettel szemben benyüjtott, azzal
kapcsolatos kifogas, hogy ezt a rendeletet megsertettek-e, illetve hogy az adatkezelore
vagy az adatfeldolgozora vonatkozo tervezett intezkedes osszhangban van-e a
rendelettel; a kifogasban egyertelmüen be kell mütatni a dontestervezet altal az
erintettek alapveto jogaira es szabadsagaira, valamint adott esetben a szemelyes adatok
Union belüli szabad aramlasara jelentett kockazatok jelentoseget;
Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal és az alábbiakkal:
• 1992. evi LXIII. torveny a szemelyes adatok vedelmerol es a kozerdekü adatok
nyilvanossagarol;
• 2011. evi CXII. torveny – az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrol (Infotv.);
• 2013. evi V. torveny – a Polgari Torvenykonyvrol (Ptk.);
• 1997. evi CLV. torveny – a fogyasztovedelemrol (Fgytv.);
• 1998. evi XIX. torveny – a büntetoeljarasrol (Be.);
• 1998. evi VI. torveny az egyenek vedelmerol a szemelyes adatok gepi feldolgozasa
soran
• 2000. evi C. torveny – a szamvitelrol (Szamviteli. tv.);
• 2001. evi CVIII. torveny – az elektroniküs kereskedelmi szolgaltatasok, valamint az
informacios tarsadalommal osszefüggo szolgaltatasok egyes kerdeseirol (Eker. tv.)
• 2003. evi C. torveny – az elektroniküs hírkozlesrol (Ejt.);
• 2005. evi CXXXIII. torveny – a szemely- es vagyonvedelmi, valamint a magannyomozoi
tevekenyseg szabalyairol (Szvit.);
• 2008. evi XLVIII. torveny – a gazdasagi reklamtevekenyseg alapveto felteteleirol es
egyes korlatairol (Grt.),
• 2012. evi CLIX. torveny – a postai szolgaltatasokrol (Posta tv.).
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További tájékoztatás:
Közösségi média
Weboldalünkon az alabbi kozossegi halozathoz tartozo beepülo bongeszo bovítmenyeket
hasznalünk:
Facebook (üzemeltetoje: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Az Ön adatainak maximalis vedelme erdekeben olyan müszaki megoldasokat alkalmazünk,
amelyek biztosítjak, hogy az adatok a kozossegi bongeszo-bovítmenyeken keresztül az adott
kozossegi halozat szolgaltatojahoz torteno atvitelere kizarolag akkor kerülhessen sor, ha Ön a
kozossegi bongeszo-bovítmenyeket elozoleg aktivalta.
Az adatfeldolgozas jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdes a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1)
bekezdes a) pontja.
Kikapcsolt kozossegi bongeszo-bovítmenyek aktivalasakor a bovítmenyek kapcsolatba lepnek
a kozossegi halozatok altal hasznalt szerverekkel. Kozossegi bongeszo-bovítmeny az adott
kozossegi halozathoz tovabbítja az adatokat. Nincsen rahatasünk, hogy az adott kozossegi
halozat mennyi adatot gyüjt ossze.
A kozossegi halozatok hozzajütnak az arra vonatkozo informaciokhoz, hogy Ön jelenleg es a
korabbiakban mely weblapokat latogatott vagy kereste fel. Minden egyes kozossegi bongeszobovítmeny aktivalasakor egy egyedi azonosítoval ellatott süti kerül fel a szamítogepere az
adott weblap felkeresesekor.
Ez teszi lehetove, hogy a kozossegi halo az Ön felhasznaloi szokasait felterkepezze. Nem
zarhato ki, hogy az így keszült felhasznaloi profilt a kozossegi halozat hozzarendelje az Ön
szemelyes adataihoz, meg akkor is, ha Ön egy kesobbi idopontban elso ízben regisztral az
adott kozossegi halozatra.
Amennyiben a weblapünk felkeresesekor mar be van jelentkezve valamilyen kozossegi
halozatra, elofordülhat, hogy az adott kozossegi halozat üzemeltetoje az Ön latogatasat a
kozossegi bongeszo-bovítmeny aktivalasakor hozzarendeli az Ön fiokjahoz. Kozossegi
bongeszo-bovítmeny fünkciok (pl. a „Like” gomb, hozzaszolas) hasznalatakor az erre
vonatkozo informaciok az Ön bongeszojerol kozvetlenül tovabbítodnak az adott kozossegi
halozatra, ahol tarolasra kerülnek. Ugyanez tortenik akkor, amikor a megfelelo ikonra torteno
kattintassal elohívja a kozossegi media üzemelteto weblapjat.
A kozossegi halozatok a kozossegi bongeszo-bovítmenyek aktivalasat kovetoen akkor is
megkaphatjak es tarolhatjak az Ön altal hasznalt eszkoz IP címet es a bongeszore es operacios
rendszerre vonatkozo informaciokat, ha Ön nem tagja a kozossegi halozatnak. Ha a kozossegi
halozatok altal torteno adatgyüjtes, adatfeldolgozas es az adatok felhasznalasa koret es celjat
illetoen az Ön az adatvedelemmel kapcsolatos jogairol es jogorvoslati lehetosegeirol szeretne
tajekozodni, kerjük, olvassa el az adatvedelemre vonatkozo tajekoztatast.
Weblapjaink a Facebookra, iranyíto egyszerü linkeket is tartalmaznak. Ilyen esetben kizarolag
akkor kerül sor adatok tovabbítasara az említett kozossegi media-üzemeltetokhoz, amikor Ön
az adott Facebook ikonra kattint.
Amikor Ön rakattint az adott ikonra, az adott kozossegi media-üzemelteto oldala felügro ablak
formajaban nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott kozossegi media-üzemelteto
szabalyzatanak megfeleloen a kapcsolatos informaciokat tehet kozze.
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