
AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOZÁSUNK MEGVÁLTOZOTT 2022.AUGUSZTUS.11-TŐL,
ÍGY A SZEMÉLYES ADATOKAT A GDPR SZABÁLYOZÁS ALAPJÁN

TÁROLJUK/KEZELJÜK.

KERÉKPÁR GURU

Adatvédelmi szabályzat

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is
küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor
kérheti az elérhetőségeinken.

 

Bevezetés

A Szellő  BT. (a  tova�bbiakban:  Szolga� ltato� ,  adatkezelo� )  ala�  veti  maga� t  a  ko� vetkezo�
szaba� lyzatnak:

A terme�szetes szeme� lyeknek a szeme� lyes adatok kezele�se tekintete�ben to� rte�no�  ve�delme�ro� l e�s
az ilyen adatok szabad a� ramla� sa� ro� l, valamint a 95/46/EK rendelet hata� lyon kí�vü� l helyeze�se�ro� l
(a� ltala�nos  adatve�delmi  rendelet) AZ  EURÓ* PAI  PARLAMENT  E* S  A  TANA* CS  (EU)  2016/679
RENDELETE (2016. a�prilis 27.) szerint az ala�bbi ta� je�koztata� st adjük.

Jelen  adatve�delmi  szaba� lyzat  az  ala�bbi  oldalak  adatkezele�se� t
szaba� lyozza: https://www.kerekpargürü.hü/.  Az  adatve�delmi  szaba� lyzat  ele�rheto�  az  ala�bbi
oldalro� l:https://www.kerekpargürü.hü/adatvedelmi_nyilatkozat_3
A szaba� lyzat mo� dosí�ta� sai a fenti cí�men to� rte�no�  ko� zze� te� tellel le�pnek hata� lyba.
 
 
 
Az adatkezelő és elérhetőségei:
 
Ne�v: Szello�  BT. (UA gyvezeto� : Varga Jo� zsef)
Sze�khely: 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33.
E-mail: info@kerekpargürü.hü
Telefon: +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608

https://www.kerekparguru.hu/
https://www.kerekparguru.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3


 
 
Fogalom meghatározások
 

1.„szeme� lyes adat”: azonosí�tott vagy azonosí�thato�  terme�szetes szeme� lyre („e�rintett”) 
vonatkozo�  ba� rmely informa�cio� ; azonosí�thato�  az a terme�szetes szeme� ly, aki ko� zvetlen 
vagy ko� zvetett mo� don, kü� lo� no� sen valamely azonosí�to� , pe� lda�ül ne�v, sza�m, 
helymeghata� rozo�  adat, online azonosí�to�  vagy a terme�szetes szeme� ly testi, fiziolo� giai, 
genetikai, szellemi, gazdasa�gi, kültüra� lis vagy szocia� lis azonossa�ga� ra vonatkozo�  egy 
vagy to� bb te�nyezo�  alapja�n azonosí�thato� ;

 
2.„adatkezelés”: a szeme� lyes adatokon vagy adata� lloma�nyokon aütomatiza� lt vagy nem
aütomatiza� lt mo� don ve�gzett ba� rmely mü� velet vagy mü� veletek o� sszesse�ge, í�gy a gyü� jte�s,
ro� gzí�te�s,  rendszereze�s,  tagola� s,  ta� rola� s,  a� talakí�ta� s  vagy  megva� ltoztata� s,  leke�rdeze�s,
betekinte�s,  felhaszna� la� s,  ko� zle�s  tova�bbí�ta� s,  terjeszte�s  vagy  egye�b  mo� don  to� rte�no�
hozza� fe� rheto� ve�  te� tel  ü� tja�n,  o� sszehangola� s  vagy  o� sszekapcsola� s,  korla� toza� s,  to� rle�s,
illetve megsemmisí�te�s;

 
3.„adatkezelő”: az a terme�szetes vagy jogi szeme� ly, ko� zhatalmi szerv, ü� gyno� kse�g vagy
ba� rmely  egye�b  szerv,  amely  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se�nek  ce� ljait  e�s  eszko� zeit
o� na� llo� an vagy ma�sokkal együ� tt meghata� rozza; ha az adatkezele�s ce� ljait e�s eszko� zeit az
ünio� s  vagy  a  taga� llami  jog  hata� rozza  meg,  az  adatkezelo� t  vagy  az  adatkezelo�
kijelo� le�se�re  vonatkozo�  kü� lo� no� s  szempontokat  az  ünio� s  vagy  a  taga� llami  jog  is
meghata� rozhatja;

 
4.„adatfeldolgozó”:  az a  terme�szetes vagy jogi  szeme� ly,  ko� zhatalmi szerv,  ü� gyno� kse�g
vagy ba� rmely egye�b szerv, amely az adatkezelo�  neve�ben szeme� lyes adatokat kezel;

 
5.„címzett”:  az  a  terme�szetes  vagy  jogi  szeme� ly,  ko� zhatalmi  szerv,  ü� gyno� kse�g  vagy
ba� rmely egye�b szerv, akivel vagy amellyel a szeme� lyes adatot ko� zlik, fü� ggetlenü� l atto� l,
hogy harmadik fe� l-e. Azon ko� zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsga� lat kerete�ben
az ünio� s vagy a taga� llami joggal o� sszhangban fe�rhetnek hozza�  szeme� lyes adatokhoz,
nem mino� sü� lnek cí�mzettnek; az emlí�tett adatok e ko� zhatalmi szervek a� ltali kezele�se
meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezele�s  ce� ljainak  megfelelo� en  az  alkalmazando�
adatve�delmi szaba� lyoknak;

 
6.„az érintett  hozzájárulása”:  az  e�rintett  akarata�nak  o� nke�ntes,  konkre� t  e�s  megfelelo�
ta� je�koztata� son alapülo�  e�s  egye�rtelmü�  kinyilva�ní�ta� sa,  amellyel  az e�rintett  nyilatkozat
vagy  a  megero� sí�te�st  fe� lree�rthetetlenü� l  kifejezo�  cselekedet  ü� tja�n  jelzi,  hogy
beleegyeze�se� t adja az o� t e� rinto�  szeme� lyes adatok kezele�se�hez;

 
7.„adatvédelmi incidens”:  a biztonsa�g olyan se�rü� le�se,  amely a tova�bbí�tott,  ta� rolt  vagy
ma� s  mo� don  kezelt  szeme� lyes  adatok  ve� letlen  vagy  jogellenes  megsemmisí�te�se� t,
elveszte�se� t, megva� ltoztata� sa� t, jogosülatlan ko� zle�se� t vagy az azokhoz valo�  jogosülatlan
hozza� fe� re�st eredme�nyezi.

 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 
A szeme� lyes adatok:
 



a.kezele�se� t jogszerü� en e�s tisztesse�gesen, valamint az e�rintett sza�ma� ra a� tla� thato�  mo� don
kell ve�gezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 
b.gyü� jte�se csak meghata� rozott,  egye�rtelmü�  e�s jogszerü�  ce� lbo� l  to� rte�njen, e�s azokat ne
kezelje�k  ezekkel  a  ce� lokkal  o� ssze  nem  egyeztetheto�  mo� don;  a  89.  cikk  (1)
bekezde�se�nek megfelelo� en nem mino� sü� l az eredeti ce� llal o� ssze nem egyeztetheto� nek a
ko� ze�rdekü�  archiva� la� s  ce� lja�bo� l,  tüdoma�nyos  e�s  to� rte�nelmi  kütata� si  ce� lbo� l  vagy
statisztikai ce� lbo� l to� rte�no�  tova�bbi adatkezele�s („célhoz kötöttség”);

 
c.az adatkezele�s ce� ljai szempontja�bo� l megfelelo� ek e�s releva�nsak kell, hogy legyenek, e�s
a szü� kse�gesre kell korla� tozo� dniük („adattakarékosság”);

 
d.pontosnak e�s szü� kse�g esete�n naprake�sznek kell lenniü� k; minden e�szszerü�  inte�zkede�st
meg kell tenni annak e�rdeke�ben, hogy az adatkezele�s ce� ljai szempontja�bo� l pontatlan
szeme�lyes adatokat halade�ktalanül to� ro� lje�k vagy helyesbí�tse�k („pontosság”);

 
e.ta� rola� sa�nak olyan forma�ban kell to� rte�nnie,  amely az e�rintettek azonosí�ta� sa� t  csak a
szeme� lyes  adatok  kezele�se  ce� ljainak  ele�re�se�hez  szü� kse�ges  ideig  teszi  leheto� ve� ;  a
szeme� lyes  adatok enne� l  hosszabb ideig  to� rte�no�  ta� rola� sa� ra  csak  akkor  kerü� lhet  sor,
amennyiben a szeme� lyes adatok kezele�se�re a 89. cikk (1) bekezde�se�nek megfelelo� en
ko� ze�rdekü�  archiva� la� s  ce� lja�bo� l,  tüdoma�nyos  e�s  to� rte�nelmi  kütata� si  ce� lbo� l  vagy
statisztikai  ce� lbo� l  kerü� l  majd  sor,  az  e  rendeletben  az  e�rintettek  jogainak  e�s
szabadsa�gainak  ve�delme  e�rdeke�ben  elo� í�rt  megfelelo�  technikai  e�s  szerveze�si
inte�zkede�sek ve�grehajta� sa� ra is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 
f.kezele�se� t  oly  mo� don  kell  ve�gezni,  hogy  megfelelo�  technikai  vagy  szerveze�si
inte�zkede�sek  alkalmaza�sa� val  biztosí�tva  legyen  a  szeme� lyes  adatok  megfelelo�
biztonsa�ga, az adatok jogosülatlan vagy jogellenes kezele�se�vel, ve� letlen elveszte�se�vel,
megsemmisí�te�se�vel vagy ka� rosoda� sa� val szembeni ve�delmet is idee�rtve („integritás és
bizalmas jelleg”).

 
Az  adatkezelo�  felelo� s  a  fentiek  megfelele�se�rt,  tova�bba�  ke�pesnek  kell  lennie  e  megfelele�s
igazola� sa� ra („elszámoltathatóság”).
 
Az adatkezelo�  nyilatkozik, hogy adatkezele�se a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelo� en
to� rte�nik.
 
 
Adatkezelések
 
Regisztráció
 

1.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re e�s az adatkezelés céljai:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Vezete�kne�v, keresztne�v Azonosí�ta� s,  a  felhaszna� lo� i  fio� kba  to� rte�no�
biztonsa�gos bele�pe�st szolga� lja.



E-mail cí�m Kapcsolattarta� s,  rendszerü� zenetek  kü� lde�se,
felhaszna� lo� i fio� kba to� rte�no�  bele�pe�s

E* rtesí�te�si telefonsza�m Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s

Jelszo� A  felhaszna� lo� i  fio� kba  to� rte�no�  biztonsa�gos
bele�pe�st szolga� lja.

Sza�mla� za� si ne�v e�s cí�m A szaba� lyszerü�  sza�mla kia� llí�ta� sa,  tova�bba�  a
szerzo� de�s  le� trehoza�sa,  tartalma�nak
meghata� roza� sa,  mo� dosí�ta� sa,  teljesí�te�se�nek
figyelemmel  kí�se� re�se,  az  abbo� l  sza� rmazo�
dí�jak  sza�mla�za� sa,  valamint  az  azzal
kapcsolatos ko� vetele�sek e�rve�nyesí�te�se.

Sza� llí�ta� si ne�v e�s cí�m A ha�zhoz sza� llí�ta� s leheto� ve�  te� tele.

Kiege�szí�to�  adatok A  szolga� ltata� s  teljesí�te�se�nek  hate�konyabba�
te� tele

   

A regisztra� cio�  ido� pontja Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

A regisztra� cio�  kori IP cí�m Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

 
Az e-mail cí�m esete�ben nem szü� kse�ges, hogy szeme� lyes adatot tartalmazzon.
 

2.Az érintettek köre: a weboldalon regisztra� lt valamennyi e�rintett.
 

3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az e�rintett to� rle�si
ke�relme� ig  tart.  A  regisztra� cio�  to� rle�se�vel  azonnal  to� rlo� dnek  a  szeme� lyes  adatok.  Az
e�rintett a� ltal  megadott ba� rmely szeme� lyes adat to� rle�se�ro� l  az adatkezelo�  a GDPR 19.
cikke  alapja�n,  elektroniküs  ü� ton  ta� je�koztatja  az  e�rintettet.  Ha  az  e�rintett  to� rle�si
ke�relme kiterjed az a� ltala megadott e-mail cí�mre is, akkor az adatkezelo�  a ta� je�koztata� st
ko� veto� en az e-mail cí�met is to� rli.

 
4.Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei: A  szeme� lyes  adatokat  az  adatkezelo� nek  az  erre
felhatalmazott münkata� rsai kezelhetik a jelen ta� je�koztato� ban foglaltak alapja�n.

 

5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 

•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, e�s
•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

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



 
•postai ü� ton a 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
7.Az adatkezelés jogalapja: az e�rintett hozza� ja� rüla� sa, 6. cikk (1) bekezde�s b) pont.

 
8.Ta� je�koztatjük, hogy

 
•az adatkezele�s   a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő   
lépések megtételéhez szükséges.
•köteles   a szeme� lyes adatokat megadni, hogy regisztra� lni tüdjük.
•az adatszolga� ltata� s elmarada�sa azzal a következménnyel jár, hogy a felhaszna� lo� i 
fio� kot nem tüdjük le� tre hozni.

 
Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés
 

1.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re e�s az adatkezelés célja:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Felhaszna� lo� i ne�v Azonosí�ta� s, a regisztra� cio�  leheto� ve�  te� tele.

Jelszo� A  felhaszna� lo� i  fio� kba  to� rte�no�  biztonsa�gos
bele�pe�st szolga� lja.

Vezete�k-e�s keresztne�v A  kapcsolatfelve�telhez,  a  va� sa� rla� shoz  e�s  a
szaba� lyszerü�  sza�mla kia� llí�ta� sa�hoz szü� kse�ges.

E-mail cí�m Kapcsolattarta� s, visszaigazola� sok kü� lde�se

Telefonsza�m Kapcsolattarta� s,  a  sza�mla�za� ssal,  vagy  a
sza� llí�ta� ssal  kapcsolatos  ke�rde�sek
hate�konyabb egyeztete�se.

Sza�mla� za� si ne�v e�s cí�m A szaba� lyszerü�  sza�mla kia� llí�ta� sa,  tova�bba�  a
szerzo� de�s  le� trehoza�sa,  tartalma�nak
meghata� roza� sa,  mo� dosí�ta� sa,  teljesí�te�se�nek
figyelemmel  kí�se� re�se,  az  abbo� l  sza� rmazo�
dí�jak  sza�mla�za� sa,  valamint  az  azzal
kapcsolatos ko� vetele�sek e�rve�nyesí�te�se.

Sza� llí�ta� si ne�v e�s cí�m A ha�zhoz sza� llí�ta� s leheto� ve�  te� tele.

A va� sa� rla� s/regisztra� cio�  ido� pontja Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

A va� sa� rla� s/regisztra� cio�  kori IP cí�m Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

 
Sem a felhaszna� lo� ne�v,  sem az e-mail  cí�m esete�ben nem szü� kse�ges,  hogy szeme� lyes adatot
tartalmazzon.
 

mailto:info@kerekparguru.hu


2.Az e�rintettek ko� re: A webshop weboldalon regisztra� lt/va� sa� rlo�  valamennyi e�rintett.
 

3.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje: Az  e�rintett  to� rle�si
ke�relme� ig  tart.  Az  e�rintett  a� ltal  megadott  ba� rmely  szeme� lyes  adat  to� rle�se�ro� l  az
adatkezelo�  a GDPR 19. cikke alapja�n, elektroniküs ü� ton ta� je�koztatja az e�rintettet. Ha az
e�rintett to� rle�si ke�relme kiterjed az a� ltala megadott e-mail cí�mre is, akkor az adatkezelo�
a  ta� je�koztata� st  ko� veto� en  az  e-mail  cí�met  is  to� rli.  Kive�ve  a  sza�mviteli  bizonylatok
esete�ben, hiszen a sza�mvitelro� l szo� lo�  2000. e�vi C. to� rve�ny 169. § (2) bekezde�se alapja�n
8 e�vig meg kell o� 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  szeme� lyes  adatokat  az  adatkezelo�  sales  e�s
marketing münkata� rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tarta� sa� val.

 

5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 

•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, e�s
•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

 

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

 
•postai ü� ton a 4400, Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
7.Az adatkezelés jogalapja:

 
1.a GDPR 6. cikk (1) bekezde�s b) pont,

 
2.Az  elektroniküs  kereskedelmi  szolga� ltata� sok,  valamint  az  informa� cio� s
ta� rsadalommal  o� sszefü� ggo�  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro� l  szo� lo�  2001.  e�vi
CVIII. to� rve�ny (a tova�bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezde�se:

 
A  szolgáltató  a  szolgáltatás  nyújtása  céljából  kezelheti  azon  személyes  adatokat,  amelyek  a  szolgáltatás  nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes  adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 
3.A sza�mviteli jogszaba� lyoknak megfelelo�  sza�mla� t kia� llí�ta� sa esete�n a 6. cikk (1)
bekezde�s c) pontja.
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4.A  szerzo� de�sbo� l  eredo�  ko� vetele�sek  e�rve�nyesí�te�se  esete�n  a  Polga� ri
To� rve�nyko� nyvro� l szo� lo�  2013. e�vi V. to� rve�ny 6:21. §-a szerint 5 e�v.

 

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.Ta� je�koztatjük, hogy

 
•az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges  .
•köteles   a szeme� lyes adatokat megadni, hogy tüdjük a rendele�se� t teljesí�teni.
•az adatszolga� ltata� s elmarada�sa azzal a következményekkel ja� r, hogy nem tüdjük a 
rendele�se� t feldolgozni.

 
Ajánlatkérés
 

1.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re e�s az adatkezelés céljai:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Ne�v Azonosí�ta� s

Telefonsza�m Kapcsolattarta� s, egyeztete�s

E-mail cí�m Kapcsolattarta� s,  az  aja�nlat  (va� lasz)
megkü� lde�se�hez szü� kse�ges.

UA zenet Az  aja�nlat  kidolgoza� sa�hoz  e�s  testre
szaba�sa�hoz szü� kse�ges.

   

   

Az aja�nlatke�re�s ido� pontja Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

Az aja�nlatke�re�s kori IP cí�m Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

 
Az e-mail cí�m esete�ben nem szü� kse�ges, hogy szeme� lyes adatot tartalmazzon.
 

2.Az érintettek köre: a weboldalon aja�nlatot ke�ro�  valamennyi e�rintett.
 

3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az e�rintett to� rle�si
ke�relme� ig  tart.  Az  e�rintett  a� ltal  megadott  ba� rmely  szeme� lyes  adat  to� rle�se�ro� l  az
adatkezelo�  a GDPR 19. cikke alapja�n, elektroniküs ü� ton ta� je�koztatja az e�rintettet. Ha az
e�rintett to� rle�si ke�relme kiterjed az a� ltala megadott e-mail cí�mre is, akkor az adatkezelo�
a ta� je�koztata� st ko� veto� en az e-mail cí�met is to� rli.

 



4.Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei: A  szeme� lyes  adatokat  az  adatkezelo� nek  az  erre
felhatalmazott münkata� rsai kezelhetik a jelen ta� je�koztato� ban foglaltak alapja�n.

 

5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 

•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, e�s
•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

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

 
•postai ü� ton a 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
7.Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezde�s b) pont.

 
8.Ta� je�koztatjük, hogy

 
•az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.  
•köteles   a szeme� lyes adatokat megadni, hogy aja�nlatot tüdjünk kü� ldeni.
•az adatszolga� ltata� s elmarada�sa azzal a következménnyel jár, hogy nem tüdünk 
ÓA nnek testre szabott aja�nlatot adni.

 
Kapcsolatfelvétel

1.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re e�s az adatkezelés célja:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Ne�v Azonosí�ta� s

E-mail cí�m Kapcsolattarta� s, va� laszü� zenetek kü� lde�se

Telefonsza�m Kapcsolattarta� s

UA zenet tartalma A va� laszada� shoz szü� kse�ges

A kapcsolatfelve�tel ido� pontja Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

A kapcsolatfelve�tel-kori IP cí�m Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

 
Az e-mail cí�m esete�ben nem szü� kse�ges, hogy szeme� lyes adatot tartalmazzon.
 

2.Az  érintettek  köre:  A  kapcsolati  ü� rlapon  keresztü� l  ü� zenetet  kü� ldo�  valamennyi
e�rintett.
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3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az e�rintett to� rle�si
ke�relme� ig tart.

 
4.Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei: A  szeme� lyes  adatokat  az  adatkezelo� nek  az  erre
felhatalmazott münkata� rsai kezelhetik.

 

5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 

•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, e�s
•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

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

 
•postai ü� ton a 4400, Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
7.Az adatkezelés jogalapja:  az e�rintett hozza� ja� rüla� sa,  6.  cikk (1) bekezde�s  a) e�s b)
pont.

 
8.Ta� je�koztatjük, hogy

 
•a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán     alapül e�s ajánlat adásához szükséges.
•köteles   a szeme� lyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tüdjon le�pni velü� nk.
•az adatszolga� ltata� s elmarada�sa azzal a következménnyel jár, hogy nem tüdja felvenni
a kapcsolatot a Szolga� ltato� val.

 
 
Ügyfélkapcsolat
 

1.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re e�s az adatkezele�s ce� lja:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Ne�v, e-mail cí�m, telefonsza�m. Kapcsolattarta� s,  azonosí�ta� s,  szerzo� de�sek
teljesí�te�se, ü� zleti ce� l.

 
2.Az e�rintettek ko� re: Az adatkezelo� vel telefonon/e-mailben/szeme� lyesen kapcsolatot
tarto� , vagy szerzo� de�ses jogviszonyban a� llo�  valamennyi e�rintett.

 
3.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje: Az  adatkezele�s  az
adatkezelo�  e�s az e�rintett ko� zo� tti jogviszony megszü� ne�se� ig, illetve ko� vetele�sek esete�n a
szerzo� de�st ko� veto�  5 e�vig tart.
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4.Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes adatok címzettjei: A szeme� lyes adatokat az adatkezelo�  erre feljogosí�tott
münkata� rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tarta� sa� val.

 
5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 
•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, e�s
•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

 

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

 
•postai ü� ton a 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
7.Az adatkezelés jogalapja:

 
1.a GDPR 6. cikk (1) bekezde�s b) e�s c) pontja.

 
2.A  szerzo� de�sbo� l  eredo�  ko� vetele�sek  e�rve�nyesí�te�se  esete�n  a  Polga� ri
To� rve�nyko� nyvro� l szo� lo�  2013. e�vi V. to� rve�ny 6:21. §-a szerint 5 e�v.

 

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.Ta� je�koztatjük, hogy

 
•az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges  .
•köteles   a szeme� lyes adatokat megadni, hogy tüdjük a rendele�se� t/egye�b ke�re�se� t 
teljesí�teni.
•az adatszolga� ltata� s elmarada�sa azzal a következményekkel ja� r, hogy nem tüdjük a 
rendele�se� t/ke�re�se� t feldolgozni.

 
 
Szállítás
 

1.Adatkezelo�  a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Terme�kek kisza� llí�ta� sa, füvaroza� s
 

2.Adatkezelo�  megneveze�se e�s ele�rheto� se�ge:
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Ne�v: Magyar Posta Zrt.
Cí�m: 1138 Büdapest, Dünavira� g ü. 2-6.
Ele�rheto� se�g: ügyfelszolgalat@posta.hü
 

3.Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  szeme� lyes  adatok  ko� re: Sza� llí�ta� si  ne�v,  sza� llí�ta� si  cí�m,
telefonsza�m, e-mail cí�m.

 
4.Az e�rintettek ko� re: A ha� zhoz sza� llí�ta� st ke�ro�  valamennyi e�rintett.

 
5.Az  adatkezele�s  ce� lja: a  postai  szolga� ltata� si  szerzo� de�s  teljesí�te�se,  a  teljesí�te�s
elsza�mola� sa,  igazola� sa  e�s  üto� lagos  elleno� rze�se,  a  Hato� sa� g  re�sze�re  to� rte�no�
adatszolga� ltata� s, tova�bba�  e to� rve�nyben meghata� rozott egye�b ce� l.

 
6.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje: e  to� rve�ny  vagy  a
felhaszna� lo�  elte�ro�  rendelkeze�se  hia�nya�ban  a  postai  kü� ldeme�ny  felada�sa� t  ko� veto�
napta� ri e�v ve�ge.

 
7.Az adatfeldolgoza� s jogalapja: 2012. e�vi CLIX. to� rve�ny 54. § (1) bekezde�se: 54. § (1) A
postai  szolga� ltato�  a  postai  szolga� ltata� s  teljesí�te�se�vel  kapcsolatos  vagy a szolga� ltata� s
teljesí�te�se  sora�n tüdoma�sa� ra  jütott  adatokat -  az 55.  § (1)-(5) bekezde�se�ben foglalt
elte�re�sekkel,  ko� ze�rdeken alapülo�  ce� lbo� l,  az  informa� cio� s  o� nrendelkeze�si  jogro� l  e� s  az
informa� cio� szabadsa�gro� l  szo� lo�  to� rve�nyben  foglaltak  figyelembeve�tele�vel  -  e  to� rve�ny
felhatalmaza� sa  alapja�n  -  adatkezelo� ke�nt  elja� rva  haszna� lhatja  fel  e�s  tova�bbí�thatja. A
jogalap az e�rintett ke�re�se�re to� rte�no�  kisza� llí�ta� s teljesí�te�se�hez szü� kse�ges.

 
8.Az e�rintett jogai:

 
a.ÓA n ta� je�kozo� dhat az adatkezele�s ko� rü� lme�nyeiro� l,
b.ÓA n jogosült arra, hogy az adatkezelo� to� l visszajelze�st kapjon, hogy a szeme� lyes
adatainak  kezele�se  folyamatban  van-e,  illetve  hozza� fe� rhet  az  adatkezele�ssel
kapcsolatos valamennyi informa� cio� hoz.
c.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  az  ÓA nre  vonatkozo�  szeme� lyes  adatait  tagolt,  sze� les
ko� rben haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja.
d.ÓA n jogosült arra, hogy ke�re�se�re az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l
helyesbí�tse a pontatlan szeme� lyes adatait.

 
1.Adatkezelo�  a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Terme�kek kisza� llí�ta� sa, füvaroza� s

 
2.Adatkezelo�  megneveze�se e�s ele�rheto� se�ge:

 
Ne�v: Foxpost Zrt.
Cí�m: 3300 Eger, Pacsirta ütca 35/A
Ele�rheto� se�g: i  nfo@foxpost.hu  

 
3.Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  szeme� lyes  adatok  ko� re: Sza� llí�ta� si  ne�v,  sza� llí�ta� si  cí�m,
telefonsza�m, e-mail cí�m.

 
4.Az e�rintettek ko� re: Csomagaütomata�ba sza� llí�ta� st ke�ro�  valamennyi e�rintett.
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5.Az  adatkezele�s  ce� lja: a  foxpost  szolga� ltata� si  szerzo� de�s  teljesí�te�se,  a  teljesí�te�s
elsza�mola� sa,  igazola� sa  e�s  üto� lagos  elleno� rze�se,  a  Hato� sa� g  re�sze�re  to� rte�no�
adatszolga� ltata� s, tova�bba�  e to� rve�nyben meghata� rozott egye�b ce� l.

 
6.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje: e  to� rve�ny  vagy  a
felhaszna� lo�  elte�ro�  rendelkeze�se  hia�nya�ban  a  postai  kü� ldeme�ny  felada�sa� t  ko� veto�
napta� ri e�v ve�ge.

 
7.Az adatfeldolgoza� s jogalapja: 2012. e�vi CLIX. to� rve�ny 54. § (1) bekezde�se: 54. § (1) A
foxpost szolga� ltato�  a foxpost szolga� ltata� s teljesí�te�se�vel kapcsolatos vagy a szolga� ltata� s
teljesí�te�se  sora�n tüdoma�sa� ra  jütott  adatokat -  az 55.  § (1)-(5) bekezde�se�ben foglalt
elte�re�sekkel,  ko� ze�rdeken alapülo�  ce� lbo� l,  az  informa� cio� s  o� nrendelkeze�si  jogro� l  e� s  az
informa� cio� szabadsa�gro� l  szo� lo�  to� rve�nyben  foglaltak  figyelembeve�tele�vel  -  e  to� rve�ny
felhatalmaza� sa  alapja�n  -  adatkezelo� ke�nt  elja� rva  haszna� lhatja  fel  e�s  tova�bbí�thatja. A
jogalap az e�rintett ke�re�se�re to� rte�no�  kisza� llí�ta� s teljesí�te�se�hez szü� kse�ges.

 
8.Az e�rintett jogai:

 
a.ÓA n ta� je�kozo� dhat az adatkezele�s ko� rü� lme�nyeiro� l,
b.ÓA n jogosült arra, hogy az adatkezelo� to� l visszajelze�st kapjon, hogy a szeme� lyes
adatainak  kezele�se  folyamatban  van-e,  illetve  hozza� fe� rhet  az  adatkezele�ssel
kapcsolatos valamennyi informa� cio� hoz.
c.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  az  ÓA nre  vonatkozo�  szeme� lyes  adatait  tagolt,  sze� les
ko� rben haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja.
d.ÓA n jogosült arra, hogy ke�re�se�re az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l
helyesbí�tse a pontatlan szeme� lyes adatait.

Az igénybe vett adatfeldolgozók
 
Tárhely-szolgáltató
 

1.Adatfeldolgozo�  a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Ta� rhely-szolga� ltata� s
 

2.Adatfeldolgozo�  megneveze�se e�s ele�rheto� se�ge:
 
Ne�v: ShopRenter.hu Kft.

Cí�m: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail: info@shoprenter.hu
Telefon: +36-1/234-5012
 

3.Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  adatok ko� re:  Az  e�rintett  a� ltal  megadott  valamennyi
szeme� lyes adat.

 
4.Az e�rintettek ko� re: A weboldalt haszna� lo�  valamennyi e�rintett.

 
5.Az adatkezele�s ce� lja: A weboldal ele�rheto� ve�  te� tele, megfelelo�  mü� ko� dtete�se.
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6.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje:  Az  adatkezelo�  e�s  a
ta� rhely-szolga� ltato�  ko� zo� tti mega� llapoda� s megszü� ne�se� ig, vagy az e�rintettnek a ta� rhely-
szolga� ltato�  fele�  inte�zett to� rle�si ke�relme� ig tart az adatkezele�s.

 
7.Az  adatfeldolgoza� s  jogalapja: a  GDPR,  6.  cikk  (1)  bekezde�s  f)  pontja,  illetve az
elektroniküs  kereskedelmi  szolga� ltata� sok,  valamint  az  informa� cio� s  ta� rsadalommal
o� sszefü� ggo�  szolga� ltata� sok egyes ke�rde�seiro� l szo� lo�  2001. e�vi CVIII. to� rve�ny 13/A. § (3)
bekezde�se.

 
8.Az e�rintett jogai:

 
a.ÓA n ta� je�kozo� dhat az adatkezele�s ko� rü� lme�nyeiro� l,
b.ÓA n jogosült arra, hogy az adatkezelo� to� l visszajelze�st kapjon, hogy a szeme� lyes
adatainak  kezele�se  folyamatban  van-e,  illetve  hozza� fe� rhet  az  adatkezele�ssel
kapcsolatos valamennyi informa� cio� hoz.
c.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  az  ÓA nre  vonatkozo�  szeme� lyes  adatait  tagolt,  sze� les
ko� rben haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja.
d.ÓA n jogosült arra, hogy ke�re�se�re az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l
helyesbí�tse a pontatlan szeme� lyes adatait.
e.ÓA n tiltakozhat a szeme� lyes adatainak kezele�se ellen.

 
Weboldal üzemeltetés
 

1.Adatfeldolgozo�  a� ltal  ella� tott  teve�kenyse�g:  weboldal  ü� zemeltete�s  (elleno� rze�s,
technikai frissí�te�s, biztonsa�gi rendszerfejleszte�s, egye�b fejleszte�sek, javí�ta� si feladatok)

 
2.Adatfeldolgozo�  megneveze�se e�s ele�rheto� se�ge:

 
Ne�v: ShopRenter.hu Kft.

Cí�m: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail: info@shoprenter.hu
Telefon: +36-1/234-5012
 

3.Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  adatok ko� re:  Az  e�rintett  a� ltal  megadott  valamennyi
szeme� lyes adat.

 
4.Az  e�rintettek  ko� re:  A  weboldal  szolga� ltata� sait  ige�nybevevo� -,  illetve  a  weboldalon
regisztra� lt/megrendele�st leadott valamennyi e�rintett.

 
5.Az  adatkezele�s  ce� lja: A  weboldal  ü� zemeltete�se  (fejleszte�se,  elleno� rze�se,
hibajaví�ta� sok)

 
6.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje:  A  Szolga� ltato�  e� s  a
weboldal-ü� zemelteto�  ko� zo� tti  mega� llapoda� s  megszü� ne�se� ig,  vagy  az  e�rintettnek  a
weboldal-ü� zemelteto�  fele�  inte�zett to� rle�si ke�relme� ig tart.

 
7.Az  adatfeldolgoza� s  jogalapja: a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezde�s  f)  pontja,  illetve az
elektroniküs  kereskedelmi  szolga� ltata� sok,  valamint  az  informa� cio� s  ta� rsadalommal

mailto:info@shoprenter.hu


o� sszefü� ggo�  szolga� ltata� sok egyes ke�rde�seiro� l szo� lo�  2001. e�vi CVIII. to� rve�ny 13/A. § (3)
bekezde�se.

 
8.Az e�rintett jogai:

 
a.ÓA n ta� je�kozo� dhat az adatkezele�s ko� rü� lme�nyeiro� l,
b.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  az  adatkezelo� to� l  visszajelze�st  kapjon,  hogy  a  szeme� lyes
adatainak  kezele�se  folyamatban  van-e,  illetve  hozza� fe�rhet  az  adatkezele�ssel
kapcsolatos valamennyi informa� cio� hoz.
c.ÓA n  jogosült  arra,  hogy az ÓA nre  vonatkozo�  szeme� lyes  adatait  tagolt,  sze� les  ko� rben
haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja.
d.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  ke�re�se�re  az  adatkezelo�  indokolatlan  ke�sedelem  ne� lkü� l
helyesbí�tse a pontatlan szeme� lyes adatait.
e.ÓA n tiltakozhat a szeme� lyes adatainak kezele�se ellen.

 
Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

         Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

         Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark Sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

         Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 7099 

         Az adatfeldolgozó e-mail címe: compliance@barion.com,

         Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.barion.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek 
során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi 
elévülési időn belül kezeli.

 
Könyvelési feladatok, számlázás
 

1.Adatfeldolgozo�  a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Ko� nyvele�si feladatok e�s sza�mla� za� s
 

2.Adatfeldolgozo�  megneveze�se e�s ele�rheto� se�ge:
 
Ne�v: Varga Jo� zsefne�
Va� llalkozo� i sza�m: 15-06-080913 (Szello�  BT., mint adatkezelo�  beltagja)
Cí�m: 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33.
Ado� sza�m: 25640737-2-15 (Szello�  BT., mint adatkezelo�  beltagja)
E-mail: info@kerekpargürü.hü
 

3.Az adatkezele�s te�nye, a kezelt adatok ko� re: Ne�v, sza�mla� za� si ne�v, sza�mla�za� si cí�m.
 

4.Az e�rintettek ko� re: A weboldalon megrendele�st leado�  valamennyi e�rintett.
 

5.Az adatkezele�s ce� lja: Az elektroniküs sza�mla kia� llí�ta� sa/ko� nyvele�si feladatok
 

6.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje:  A  sza�mvitelro� l  szo� lo�
2000. e�vi C. to� rve�ny 169. § (2) bekezde�se alapja�n 8 e�v.

 
7.Az  adatfeldolgoza� s  jogalapja: a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezde�s  c)  pontja,  illetve az
elektroniküs  kereskedelmi  szolga� ltata� sok,  valamint  az  informa� cio� s  ta� rsadalommal

mailto:info@kerekparguru.hu
https://www.barion.com/hu/
mailto:compliance@barion.com


o� sszefü� ggo�  szolga� ltata� sok egyes ke�rde�seiro� l szo� lo�  2001. e�vi CVIII. to� rve�ny 13/A. § (3)
bekezde�se.

 
8.Az e�rintett jogai:

 
a.ÓA n ta� je�kozo� dhat az adatkezele�s ko� rü� lme�nyeiro� l,
b.ÓA n jogosült arra, hogy az adatkezelo� to� l visszajelze�st kapjon, hogy a szeme� lyes
adatainak  kezele�se  folyamatban  van-e,  illetve  hozza� fe� rhet  az  adatkezele�ssel
kapcsolatos valamennyi informa� cio� hoz.
c.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  az  ÓA nre  vonatkozo�  szeme� lyes  adatait  tagolt,  sze� les
ko� rben haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja.
d.ÓA n jogosült arra, hogy ke�re�se�re az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l
helyesbí�tse a pontatlan szeme� lyes adatait.

Sza�mla� za� ssal kapcsolatos adatfeldolgoza� s

Az adatfeldolgozo�  megneveze�se: Sza�mla�zz.hü (KBÓSS.hü Kft) 
Az adatfeldolgozo�  sze�khelye: 1031 Büdapest Za�hony ütca 7. 
Az adatfeldolgozo�  telefonsza�ma: +3630 35 44 789 
Az adatfeldolgozo�  e-mail cí�me: info@szamlazz.hü 
Az adatfeldolgozo�  weboldala: szamlazz.hü 
Az  Adatfeldolgozo�  az  Adatkezelo� vel  ko� to� tt  szerzo� de�s  alapja�n  ko� zremü� ko� dik  a  sza�mviteli
bizonylatok nyilva�ntarta� sa�ban.  Ennek sora�n az Adatfeldolgozo�  az  e�rintett  neve� t  e�s  cí�me� t  a
sza�mviteli nyilva�ntarta� shoz szü� kse�ges me�rte�kben, a Sztv. 169. § (2) bekezde�se�nek megfelelo�
ido� tartamban kezeli, ezt ko� veto� en to� rli. 

 
Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás esetei):
 
Vásárlói visszajelzések
 

1.A Cí�mzett a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Va� sa� rlo� i visszajelze�sek ige�nyle�se
 

2.Cí�mzett megneveze�se e�s ele�rheto� se�ge:
 
Ne�v: Ónline Comparison Shopping Kft.
Cí�m: 1074 Büdapest, Ra�ko� czi ü� t 70.-72.
Ado� sza�m: 24868291-2-42
Ce�gjegyze�ksza�m: 01-09- 186759
web: www.arükereso.hü
 

3.Az adatkezele�s te�nye, a kezelt adatok ko� re: Ne�v, e-mail cí�m
 

4.Az e�rintettek ko� re: A weboldalon megrendele�st leado�  valamennyi e�rintett.
 

5.Az adatkezele�s ce� lja: Va� sa� rlo� i visszajelze�sek ige�nyle�se e�s megjelení�te�se, a Szolga� ltato�
e�rte�kele�se

 
6.Az adatkezele�s ido� tartama, az adatok to� rle�se�nek hata� rideje:

http://www.arukereso.hu/


 
7.Az  adatfeldolgoza� s  jogalapja: a  Felhaszna� lo�  hozza� ja� rüla� sa,  a  GDPR  6.  cikk  (1)
bekezde�s  f)  pontja,  illetve az  elektroniküs  kereskedelmi  szolga� ltata� sok,  valamint  az
informa� cio� s  ta� rsadalommal  o� sszefü� ggo�  szolga� ltata� sok egyes  ke�rde�seiro� l  szo� lo�  2001.
e�vi CVIII. to� rve�ny 13/A. § (3) bekezde�se.

 
8.Az e�rintett jogai:

 
a.ÓA n ta� je�kozo� dhat az adatkezele�s ko� rü� lme�nyeiro� l,
b.ÓA n jogosült arra, hogy az adatkezelo� to� l visszajelze�st kapjon, hogy a szeme� lyes
adatainak  kezele�se  folyamatban  van-e,  illetve  hozza� fe� rhet  az  adatkezele�ssel
kapcsolatos valamennyi informa� cio� hoz.
c.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  az  ÓA nre  vonatkozo�  szeme� lyes  adatait  tagolt,  sze� les
ko� rben haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja.
d.ÓA n jogosült arra, hogy ke�re�se�re az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l
helyesbí�tse a pontatlan szeme� lyes adatait.
e.ÓA n tiltakozhat a szeme� lyes adatainak kezele�se ellen.

 
9.Egyéb információk: A Szello�  BT. mü� ko� de�se e�rdeke�ben az itt to� rte�no�  va� sa� rla� sok üta�n a
va� sa� rlo�  e-mail  cí�me,  illetve  az  a� ltala  megva� sa� rolt  terme�k  megneveze�se
az Ónline Comparison Shopping Kft. re�sze�re  tova�bbí�ta� sra  kerü� l.  Az  í�gy  tova�bbí�tott
szeme� lyes  adatokat  az Ónline Comparison Shopping Kft. Adatve�delmi  e�s  adatkezele�si
szaba� lyzata�nak megfelelo� en kezeli.

 
 
Adósságkezelés
 

1.A Cí�mzett a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Adósságkezelés.
 

2.Cí�mzett megneveze�se e�s ele�rheto� se�ge: Az adatkezelo�  a� ltal ige�nybe vett ado� ssa� gkezelo�
ce�g.

 
3.Az adatkezele�s te�nye, a kezelt adatok ko� re: Csala�di ne�v, üto� ne�v, lakcí�m, telefonsza�m,
e-mail cí�m.

 
4.Az e�rintettek ko� re: Az adatkezelo� nek tartozo�  valamennyi e�rintett.

 
5.Az adatkezele�s ce� lja: Ko� vetele�sek e�rve�nyesí�te�se.

 
6.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje:  Az  adatkezele�s  a
ko� vetele�s behajta� sa� ig, a tartoza� s rendeze�se� ig tart.

 
7.Az adatfeldolgoza� s jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezde�s c) e�s f) pontja.

 
8.Az e�rintett jogai:

 
a.ÓA n ta� je�kozo� dhat az adatkezele�s ko� rü� lme�nyeiro� l,



b.ÓA n jogosült arra, hogy az adatkezelo� to� l visszajelze�st kapjon, hogy a szeme� lyes
adatainak  kezele�se  folyamatban  van-e,  illetve  hozza� fe� rhet  az  adatkezele�ssel
kapcsolatos valamennyi informa� cio� hoz.
c.ÓA n  jogosült  arra,  hogy  az  ÓA nre  vonatkozo�  szeme� lyes  adatait  tagolt,  sze� les
ko� rben haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja.
d.ÓA n jogosült arra, hogy ke�re�se�re az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l
helyesbí�tse a pontatlan szeme� lyes adatait.
e.ÓA n tiltakozhat a szeme� lyes adatainak kezele�se ellen.

 
 
Cookie-k (sütik) kezelése
 

1.Weba� rüha�zakra jellemzo�  cookie-k az ü� gynevezett „jelszo� val ve�dett münkamenethez
haszna� lt  cookie”,  „beva� sa� rlo� kosa� rhoz  szü� kse�ges  cookie-k”,  „biztonsa�gi  cookie-k”,
„Szü� kse�gszerü�  cookie-k”,  ”Fünkciona� lis  cookie-k”,  e�s  a  „weboldal  statisztika� ja�nak
kezele�se�e� rt  felelo� s  cookie-k”  melyek  haszna� lata�hoz  nem  szü� kse�ges  elo� zetes
hozza� ja� rüla� st ke�rni az e�rintettekto� l.

 
2.Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  adatok  ko� re:  Egyedi  azonosí�to� sza�m,  da� tümok,
ido� pontok

 
3.Az e�rintettek ko� re: A weboldalt la� togato�  valamennyi e�rintett.

 
4.Az adatkezele�s ce� lja: A felhaszna� lo� k azonosí�ta� sa, a „beva� sa� rlo� kosa� r” nyilva�ntarta� sa� ra
e�s a la� togato� k nyomon ko� vete�se.

 
5.Az adatkezele�s ido� tartama, az adatok to� rle�se�nek hata� rideje:

 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

Münkamenet sü� tik
(session)

 

Az elektroniküs kereskedelmi
szolga� ltata� sok, valamint az

informa� cio� s ta� rsadalmi
szolga� ltata� sok egyes ke� rde�seiro� l

szo� lo�  2001. CVIII. to� rve�ny
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezde�se

A vonatkozo�
la� togato� i münkamenet

leza� ra� sa� ig tarto�  ido� szak

 

connect.sid

 

A* llando�  vagy mentett
sü� tik

 

Az elektroniküs kereskedelmi
szolga� ltata� sok, valamint az

informa� cio� s ta� rsadalmi
szolga� ltata� sok egyes ke� rde�seiro� l

szo� lo�  2001. CVIII. to� rve�ny
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezde�se

az e� rintett to� rle� se� ig  

 
6.Az  adatok  megismere�se�re  jogosült  lehetse�ges  adatkezelo� k  szeme� lye: A  cookie-k
haszna� lata� val nem kezel szeme� lyes adatokat az adatkezelo� .

 
7.Az  e�rintettek  adatkezele�ssel  kapcsolatos  jogainak  ismertete�se: Az  e�rintettnek
leheto� se�gü� k  van a  cookie-kat  to� ro� lni  a  bo� nge�szo� k  Eszko� zo� k/Bea� llí�ta� sok  menü� je�ben
a� ltala�ban az Adatve�delem menü� pont bea� llí�ta� sai alatt.

 



8.Az adatkezele�s  jogalapja:  Az e�rintetto� l  hozza� ja� rüla� s  nem szü� kse�ges,  amennyiben a
cookie-k haszna� lata�nak kiza� ro� lagos ce� lja az elektroniküs hí�rko� zlo�  ha� lo� zaton keresztü� l
to� rte�no�  ko� zle�stova�bbí�ta� s vagy arra az elo� fizeto�  vagy felhaszna� lo�  a� ltal kifejezetten ke�rt,
az  informa� cio� s  ta� rsadalommal  o� sszefü� ggo�  szolga� ltata� s  nyü� jta� sa�hoz  a  szolga� ltato� nak
felte� tlenü� l szü� kse�ge van.

 
Google Adwords konverziókövetés használata
 

1.A „Google AdWords” nevü�  online rekla�mprogramot haszna� lja az adatkezelo� , tova�bba�
annak keretein belü� l ige�nybe veszi a Google konverzio� ko� veto�  szolga� ltata� sa� t. A Google
konverzio� ko� vete�s  a  Google  Inc.  elemzo�  szolga� ltata� sa  (1600  Amphitheatre  Parkway,
Moüntain View, CA 94043, USA; „Google“).

 
2.Amikor  Felhaszna� lo�  egy  weboldalt  Google-hirdete�s  a� ltal  e�r  el,  akkor  egy  a
konverzio� ko� vete�shez szü� kse�ges cookie kerü� l a sza�mí�to� ge�pe�re. Ezeknek a cookie-knak
az e�rve�nyesse�ge korla� tozott, e�s nem tartalmaznak semmilyen szeme� lyes adatot, í�gy a
Felhaszna� lo�  nem is azonosí�thato�  a� ltalük.

 
3.Amikor a Felhaszna� lo�  a weboldal bizonyos oldalait bo� nge�szi,  e�s a cookie me�g nem
ja� rt  le,  akkor  a  Google  e�s  az  adatkezelo�  is  la� thatja,  hogy  Felhaszna� lo�  a  hirdete�sre
kattintott.

 
4.Minden  Google  AdWords  ü� gyfe� l  ma� sik  cookie-t  kap,  í�gy  azokat  az  AdWords
ü� gyfeleinek weboldalain keresztü� l nem lehet nyomon ko� vetni.

 
5.Az informa� cio� k – melyeket a konverzio� ko� veto�  cookie-k segí�tse�ge�vel szereztek – azt a
ce� lt  szolga� lja� k,  hogy  az  AdWords  konverzio� ko� vete�st  va� laszto�  ü� gyfeleinek  sza�ma� ra
konverzio� s  statisztika�kat  ke�szí�tsenek.  Az  ü� gyfelek  í�gy  ta� je�kozo� dnak  a  hirdete�sü� kre
kattinto�  e�s  konverzio� ko� veto�  cí�mke�vel  ella� tott  oldalra  tova�bbí�tott  felhaszna� lo� k
sza�ma� ro� l.  Azonban  olyan  informa� cio� khoz  nem  jütnak  hozza� ,  melyekkel  ba� rmelyik
felhaszna� lo� t azonosí�tani lehetne.

 
6.Ha nem szeretne re�szt venni a konverzio� ko� vete�sben, akkor ezt elütasí�thatja aza� ltal,
hogy bo� nge�szo� je�ben letiltja a cookie-k telepí�te�se�nek leheto� se�ge� t.  Ezüta�n ÓA n nem fog
szerepelni a konverzio� ko� vete�si statisztika�kban.

 
7.Tova�bbi  informa� cio�  valamint  a  Google  adatve�delmi nyilatkozata  az  ala�bbi  oldalon
e�rheto�  el: www.google.de/policies/privacy

 
A Google Analytics alkalmazása
 

1.Ez  a  honlap  a  Google  Analytics  alkalmaza�st  haszna� lja,  amely  a  Google  Inc.
(„Google”)  webelemzo�  szolga� ltata� sa.  A  Google  Analytics  ü� gynevezett  „cookie-
kat”,  szo� vegfa� jlokat  haszna� l,  amelyeket  a  sza�mí�to� ge�pe�re  mentenek,  í�gy
elo� segí�tik Felhaszna� lo�  a� ltal la� togatott weblap haszna� lata�nak elemze�se� t.

 
2.A Felhaszna� lo�  a� ltal haszna� lt  weboldallal  kapcsolatos cookie-kkal le� trehozott
informa� cio� k  rendszerint  a  Google  egyik  USA-beli  szervere�re  kerü� lnek  e�s
ta� rolo� dnak. Az IP-anonimiza� la� s weboldali aktiva� la� sa� val a Google a Felhaszna� lo�

http://www.google.de/policies/privacy/


IP-cí�me� t az Eüro� pai Unio�  taga� llamain belü� l vagy az Eüro� pai Gazdasa�gi Te�rse�gro� l
szo� lo�  mega� llapoda�sban re�szes ma� s a� llamokban elo� zo� leg megro� vidí�ti.

 
3.A teljes IP-cí�mnek a Google USA-ban le�vo�  szervere�re to� rte�no�  tova�bbí�ta� sa� ra e�s
ottani  lero� vidí�te�se�re  csak  kive� teles  esetekben  kerü� l  sor.  Eme  weboldal
ü� zemelteto� je�nek  megbí�za� sa�bo� l  a  Google  ezeket  az  informa� cio� kat  arra  fogja
haszna� lni, hogy kie�rte�kelje, hogyan haszna� lta a Felhaszna� lo�  a honlapot, tova�bba� ,
hogy a weboldal ü� zemelteto� je�nek a honlap aktivita� sa� val o� sszefü� ggo�  jelente�seket
ke�szí�tsen,  valamint,  hogy  a  weboldal-  e�s  az  internethaszna� lattal  kapcsolatos
tova�bbi szolga� ltata� sokat teljesí�tsen.

 
4.A Google Analytics keretein belü� l  a Felhaszna� lo�  bo� nge�szo� je a� ltal tova�bbí�tott
IP-cí�met  nem  vezeti  o� ssze  a  Google  ma�s  adataival.  A  cookie-k  ta� rola� sa� t  a
Felhaszna� lo�  a  bo� nge�szo� je�nek  megfelelo�  bea� llí�ta� sa� val  megakada� lyozhatja,
azonban felhí�vjük figyelme� t, hogy ebben az esetben elo� fordülhat, hogy ennek a
honlapnak  nem  minden  fünkcio� ja  lesz  teljes  ko� rü� en  haszna� lhato� .
Megakada� lyozhatja  tova�bba� ,  hogy a  Google  gyü� jtse  e�s  feldolgozza  a  cookie-k
a� ltali, a Felhaszna� lo�  weboldalhaszna� lattal kapcsolatos adatait (belee�rtve az IP-
cí�met  is),  ha  leto� lti  e�s  telepí�ti  a  ko� vetkezo�  linken  ele�rheto�  bo� nge�szo�
plügint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptoüt?hl=hü

 
Facebook pixel
 

1.A Facebook-ke�ppont olyan ko� d, amelynek a segí�tse�ge�vel a honlapon jelente�s ke�szü� l a
konverzio� kro� l,  ce� lko� zo� nse�gek  a� llí�thato� k  o� ssze,  e�s  az  oldal  tülajdonosa  re�szletes
elemze�si adatokat kap a la� togato� k honlap haszna� lata� ro� l. A Facebook remarketing pixel
ko� veto� ko� d  segí�tse�ge�vel  a  weboldal  la� togato� inak  szeme� lyre  szabott  aja�nlatokat,
hirdete�seket jelení�thet meg a Facebook felü� lete�n. A Facebook remarketing lista nem
alkalmas  szeme� lyazonosí�ta� sra.  A  Facebook  Pixellel  /  Facebook-ke�pponttal
kapcsolatosan  tova�bbi  informa� cio� t  itt
tala� lhat: https://www.facebook.com/büsiness/help/651294705016616

 
 
Hírlevél, DM tevékenység
 

1.A gazdasa�gi rekla�mteve�kenyse�g alapveto�  felte� teleiro� l e�s egyes korla� tairo� l szo� lo�  2008.
e�vi  XLVIII.  to� rve�ny  6.  §-a  e�rtelme�ben  Felhaszna� lo�  elo� zetesen  e�s  kifejezetten
hozza� ja� rülhat  ahhoz,  hogy  Szolga� ltato�  rekla�maja�nlataival,  egye�b  kü� ldeme�nyeivel  a
regisztra� cio� kor megadott ele�rheto� se�gein megkeresse.

 
2.Tova�bba�  UA gyfe� l  a jelen ta� je�koztato�  rendelkeze�seit szem elo� tt tartva hozza� ja� rülhat
ahhoz,  hogy Szolga� ltato�  a  rekla�maja�nlatok kü� lde�se�hez szü� kse�ges szeme� lyes adatait
kezelje.

 

3.Szolga� ltato�  nem  kü� ld  ke�retlen  rekla�mü� zenetet,  e�s  Felhaszna� lo�  korla� toza� s  e�s
indokola� s  ne� lkü� l,  ingyenesen leiratkozhat az aja�nlatok kü� lde�se�ro� l.  Ebben az esetben
Szolga� ltato�  minden - a rekla�mü� zenetek kü� lde�se�hez szü� kse�ges - szeme� lyes adata� t to� rli
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nyilva�ntarta� sa�bo� l  e� s  tova�bbi  rekla�maja�nlataival  nem  keresi  meg  a  Felhaszna� lo� t.
Felhaszna� lo�  a rekla�mokro� l leiratkozhat az ü� zenetben le�vo�  linkre kattintva.

 
4.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re e�s az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Ne�v, e-mail cí�m. Azonosí�ta� s,  a  hí�rleve� lre  valo�  feliratkoza�s
leheto� ve�  te� tele.

A feliratkoza� s ido� pontja Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

A feliratkoza� s kori IP cí�m Technikai mü� velet ve�grehajta� sa.

 
5.Az e�rintettek ko� re: A hí�rleve� lre feliratkozo�  valamennyi e�rintett.

 
6.Az adatkezele�s ce� lja: rekla�mot tartalmazo�  elektroniküs ü� zenetek (e-mail, sms, püsh
ü� zenet) kü� lde�se az e�rintett re�sze�re, ta� je�koztata� s nyü� jta� sa az aktüa� lis informa� cio� kro� l,
terme�kekro� l, akcio� kro� l, ü� j fünkcio� kro� l stb.

 
7.Az adatkezele�s ido� tartama, az adatok to� rle�se�nek hata� rideje: a hozza� ja� rülo�  nyilatkozat
visszavona�sa� ig, azaz a leiratkoza� sig tart az adatkezele�s.

 
8.Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes adatok címzettjei: A szeme� lyes adatokat az adatkezelo�  sales e�s marketing
münkata� rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tarta� sa� val.

 
9.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 
•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, valamint
•tiltakozhat a szeme� lyes adatainak kezele�se ellen e�s
•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

 

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

 
•postai ü� ton a 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
11.Az e�rintett ba� rmikor, ingyenesen leiratkozhat a hí�rleve� lro� l.

 
12.Az adatkezelés jogalapja: az e�rintett hozza� ja� rüla� sa, 6. cikk (1) bekezde�s a) e�s f)
pont e�s a gazdasa�gi rekla�mteve�kenyse�g alapveto�  felte� teleiro� l e�s egyes korla� tairo� l szo� lo�
2008. e�vi XLVIII. to� rve�ny 6. § (5) bekezde�se:
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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.

 
13.Ta� je�koztatjük, hogy

 
•az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén     alapül.
•köteles   a szeme� lyes adatokat megadni, ha hí�rlevelet szeretne kapni to� lü� nk.
•az adatszolga� ltata� s elmarada�sa azzal a következményekkel ja� r, hogy nem tüdünk 
ÓA nnek hí�rlevelet kü� ldeni.

 

 

Panaszkezelés
 

1.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re e�s az adatkezelés célja:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Vezete�k-e�s keresztne�v Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s.

E-mail cí�m Kapcsolattarta� s.

Telefonsza�m Kapcsolattarta� s.

Sza�mla� za� si ne�v e�s cí�m Azonosí�ta� s,  a  megrendelt  terme�kekkel
kapcsolatosan felmerü� lo�  mino� se�gi kifoga� sok,
ke�rde�sek e�s proble�ma�k kezele�se.

 
2.Az e�rintettek ko� re:  A weboldalon va� sa� rlo�  e�s  mino� se�gi  kifoga� ssal  e� lo� ,  panaszt tevo�
valamennyi e�rintett.

 
3.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje: A  felvett  kifoga� sro� l
felvett  jegyzo� ko� nyv,  a� tirat  e�s  az  arra  adott  va� lasz  ma� solati  pe� lda�nyait  a
fogyaszto� ve�delemro� l szo� lo�  1997. e�vi CLV. to� rve�ny 17/A. § (7) bekezde�se alapja�n 5 e�vig
kell mego� rizni.

 
4.Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes adatok címzettjei: A szeme� lyes adatokat az adatkezelo�  sales e�s marketing
münkata� rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tarta� sa� val.

 
5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 
•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, e�s
•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

 



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

 
•postai ü� ton a 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
7.Az adatkezelés jogalapja: az e�rintett hozza� ja� rüla� sa, 6. cikk (1) bekezde�s c) pont e�s
a fogyaszto� ve�delemro� l szo� lo�  1997. e�vi CLV. to� rve�ny 17/A. § (7) bekezde�se.

 
8.Ta� je�koztatjük, hogy

 
•a szeme� lyes adat szolga� ltata� sa jogi kötelezettségen alapül.
•a szerzo� de�s megko� te�se�nek előfeltétele a szeme� lyes adatok kezele�se.
•köteles   a szeme� lyes adatokat megadni, hogy panasza� t kezelni tüdjük.
•az adatszolga� ltata� s elmarada�sa azzal a következményekkel ja� r, hogy nem tüdjük 
kezelni a hozza�nk bee�rkezett panasza� t.

 
Telefonos hangrögzítés
 

1.Az adatgyü� jte�s te�nye, a kezelt adatok ko� re: Vezete�k- e�s keresztne�v, az e�rintett hangja,
milyen ü� gyben telefona� l, telefonsza�m, e-mail cí�m, egye�b szeme� lyes adatok.

 
2.Az  e�rintettek  ko� re:  A  telefonon  az  adatkezelo� vel  kapcsolatba  le�po�  valamennyi
e�rintett.

 
3.Az  adatgyü� jte�s  ce� lja: Szolga� ltato�  a telefonos  hí�va� sok  dokümenta� la� sa, az  ü� gyfe� l-
ele�gedettse�g  biztosí�ta� sa,  a  panaszok  hate�kony  kivizsga� la� sa  ce� lja�bo� l  kezeli  a
Felhaszna� lo� k szeme� lyes adatait.

 
4.Az  adatkezele�s  ido� tartama,  az  adatok  to� rle�se�nek  hata� rideje:  Az  adatkezele�s  az
adatkezelo�  e�s az e�rintett ko� zo� tti jogviszony megszü� ne�se� ig, illetve ko� vetele�sek esete�n a
szerzo� de�st ko� veto�  5 e�vig tart.

 
5.Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes adatok címzettjei: A szeme� lyes adatokat az adatkezelo�  erre feljogosí�tott
münkata� rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tarta� sa� val.

 

6.A szeme� lyes adatok felhaszna� la� sa: A felve�telek meghallgata� sa� ra csak szeme� lyesen
kerü� lhet sor, fo� ke�pp az e�rintetto� l e� rkezo�  esetleges panasz kivizsga� la� sa, vita� s ke�rde�sek
tiszta� za� sa e�rdeke�ben.

 
7.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 
•Az e�rintett ke�relmezheti az adatkezelo� to� l  a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatokhoz valo�
hozza� fe� re�st, azok helyesbí�te�se� t, to� rle�se� t vagy kezele�se�nek korla� toza� sa� t, e�s
•tiltakozhat az ilyen szeme� lyes adatok kezele�se ellen, valamint
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•az e�rintettnek joga van az adathordozhato� sa� ghoz, tova�bba�  a hozza� ja� rüla� s ba� rmely 
ido� pontban to� rte�no�  visszavona� sa�hoz.

 

8.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 ü� ton a 4400 Nyí�regyha� za, Szalag ütca 33. cí�men,
•e-mail ü� tja�n az info@kerekpargürü.hü e-mail cí�men,
•telefonon a +36-70-363 3742; 0642-451-263; 0642-411-608 sza�mokon.

 
9.Az adatkezele�s jogalapja:

 
1.a GDPR 6. cikk (1) bekezde�s c) e�s f) pontja.

 
2.A  szerzo� de�sbo� l  eredo�  ko� vetele�sek  e�rve�nyesí�te�se  esete�n  a  Polga� ri
To� rve�nyko� nyvro� l szo� lo�  2013. e�vi V. to� rve�ny 6:21. §-a szerint 5 e�v.

 

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.

 
 

10.Egye�b tüdnivalo� k a telefonos hangro� gzí�te�ssel kapcsolatban:
 

•A  besze� lgete�s  kezdetekor  Szolga� ltato�  ta� je�koztatja  az  ü� gyfelet  arro� l,  hogy  ki  az
adatkezelo� ,  ro� gzí�ti a felve�telt e�s,  hogy hol tüdja pontosan elolvasni a hangro� gzí�te�sre
vonatkozo�  jelen adatkezele�si ta� je�koztato� t.

 
•Szolga� ltato�  az  ü� gyfe� l  sza�ma� ra  biztosí�tja,  hogy  az  erre  vonatkozo�  ke�re�se  esete�n  a
hangfelve� telt visszahallgathassa, illetve arro� l ma� solati pe� lda�nyt kapjon, o� sszhangban a
213/H/2009. sza�mü�  Adatve�delmi biztosi a� lla� sfoglala� ssal.

 
•Szolga� ltato�  leheto� se�get  biztosí�t  a  hangro� gzí�te�s  ne� lkü� li  kapcsolatfelve� telre  e-mail
cí�me�n keresztü� l.

 

 

Közösségi oldalak
 

1.Az  adatgyü� jte�s  te�nye,  a  kezelt  adatok  ko� re:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram  stb.  ko� zo� sse�gi  oldalakon
regisztra� lt neve, illetve a felhaszna� lo�  nyilva�nos profilke�pe.

 
2.Az  e�rintettek  ko� re:  Valamennyi  e�rintett,  aki  regisztra� lt  a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram stb. ko� zo� sse�gi oldalakon, e�s
„la� jkolta” a weboldalt.
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3.Az adatgyü� jte�s  ce� lja:  A ko� zo� sse�gi  oldalakon,  a  weboldal  egyes  tartalmi elemeinek,
terme�keinek, akcio� inak vagy maga�nak a weboldalnak a megoszta� sa, illetve „la� jkola� sa”,
ne�pszerü� sí�te�se.

 
4.Az adatkezele�s ido� tartama, az adatok to� rle�se�nek hata� rideje, az adatok megismere�se�re
jogosült lehetse�ges adatkezelo� k szeme� lye e�s az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos
jogainak ismertete�se: Az adatok forra� sa� ro� l, azok kezele�se�ro� l, illetve az a� tada� s mo� dja� ro� l,
e�s jogalapja� ro� l  az adott ko� zo� sse�gi oldalon ta� je�kozo� dhat az e�rintett.  Az adatkezele�s a
ko� zo� sse�gi oldalakon valo� sül meg, í�gy az adatkezele�s ido� tartama� ra, mo� dja� ra, illetve az
adatok  to� rle�si  e�s  mo� dosí�ta� si  leheto� se�geire  az  adott  ko� zo� sse�gi  oldal  szaba� lyoza� sa
vonatkozik.

 
5.Az  adatkezele�s  jogalapja:  az  e�rintett  o� nke�ntes  hozza� ja� rüla� sa  szeme� lyes  adatai
kezele�se�hez a ko� zo� sse�gi oldalakon.

 
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 

1.Amennyiben az adatkezelo�  szolga� ltata� saink ige�nybeve� tele sora�n ke�rde�s merü� lne fel,
esetleg proble�ma� ja lenne az e�rintettnek,  a honlapon megadott  mo� dokon (telefon,  e-
mail, ko� zo� sse�gi oldalak stb.) kapcsolatba le�phet az adatkezelo� vel.

 
2.Adatkezelo�  a  bee�rkezett  e-maileket,  ü� zeneteket,  telefonon,  Facebook-on  stb.
megadott  adatokat  az  e�rdeklo� do�  neve�vel  e�s  e-mail  cí�me�vel,  valamint  ma� s,  o� nke�nt
megadott  szeme� lyes  adata�val  együ� tt,  az  adatko� zle�sto� l  sza�mí�tott  legfeljebb  2  e�v
eltelte�vel to� rli.

 
3.E  ta� je�koztato� ban  fel  nem  sorolt  adatkezele�sekro� l  az  adat  felve�telekor  adünk
ta� je�koztata� st.

 
4.Kive�teles  hato� sa� gi  megkerese�sre,  illeto� leg  jogszaba� ly  felhatalmaza� sa  alapja�n  ma�s
szervek  megkerese�se  esete�n  a  Szolga� ltato�  ko� teles  ta� je�koztata� s  ada� sa� ra,  adatok
ko� zle�se�re, a� tada� sa� ra, illeto� leg iratok rendelkeze�sre bocsa� ta� sa� ra.

 
5.A Szolga� ltato�  ezen esetekben a megkereso�  re�sze�re – amennyiben az a pontos ce� lt e�s
az adatok ko� re� t megjelo� lte – szeme� lyes adatot csak annyit e�s olyan me�rte�kben ad ki,
amely a megkerese�s ce� lja�nak megvalo� sí�ta� sa�hoz elengedhetetlenü� l szü� kse�ges.

 
Az érintettek jogai
 

1.A hozzáférés joga
 
ÓA n jogosült arra, hogy az adatkezelo� to� l visszajelze�st kapjon arra vonatkozo� an, hogy szeme� lyes
adatainak kezele�se folyamatban van-e, e�s ha ilyen adatkezele�s folyamatban van, jogosült arra,
hogy a szeme� lyes adatokhoz e�s a rendeletben felsorolt informa� cio� khoz hozza� fe�re�st kapjon.
 

2.A helyesbítéshez való jog
 



ÓA n jogosült arra, hogy ke�re�se�re az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l helyesbí�tse a ra�
vonatkozo�  pontatlan szeme� lyes adatokat. Figyelembe ve�ve az adatkezele�s ce� lja� t, ÓA n jogosült
arra, hogy ke�rje a hia�nyos szeme� lyes adatok – egyebek mellett kiege�szí�to�  nyilatkozat ü� tja�n
to� rte�no�  – kiege�szí�te�se� t.
 

3.A törléshez való jog
 
ÓA n  jogosült  arra,  hogy ke�re�se�re  az  adatkezelo�  indokolatlan  ke�sedelem ne� lkü� l  to� ro� lje  a  ra�
vonatkozo�  szeme� lyes  adatokat,  az  adatkezelo�  pedig  ko� teles  arra,  hogy  ÓA nre  vonatkozo�
szeme� lyes adatokat indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l to� ro� lje meghata� rozott felte� telek esete�n.
 

4.Az elfeledtetéshez való jog
 
Ha az adatkezelo�  nyilva�nossa�gra hozta a szeme� lyes adatot, e�s azt to� ro� lni ko� teles, az ele�rheto�
technolo� gia  e�s  a  megvalo� sí�ta� s  ko� ltse�geinek  figyelembeve�tele�vel  megteszi  az  e�sszerü� en
elva� rhato�  le�pe�seket – idee�rtve technikai inte�zkede�seket – annak e�rdeke�ben, hogy ta� je�koztassa
az adatokat kezelo�  adatkezelo� ket,  hogy ÓA n  ke�relmezte a szo� ban forgo�  szeme� lyes adatokra
mütato�  linkek vagy e szeme� lyes adatok ma� solata�nak, illetve ma�sodpe� lda�nya�nak to� rle�se� t.
 

5.Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
ÓA n  jogosült  arra,  hogy  ke�re�se�re  az  adatkezelo�  korla� tozza  az  adatkezele�st,  ha  az  ala�bbi
felte� telek valamelyike teljesü� l:

•ÓA n  vitatja  a  szeme� lyes  adatok  pontossa�ga� t,  ez  esetben  a  korla� toza� s  arra  az
ido� tartamra  vonatkozik,  amely  leheto� ve�  teszi,  hogy  az  adatkezelo�  elleno� rizze  a
szeme� lyes adatok pontossa�ga� t;
•az  adatkezele�s  jogellenes,  e�s  ÓA n  ellenzi  az  adatok  to� rle�se� t,  e� s  ehelyett  ke�ri  azok
felhaszna� la� sa�nak korla� toza� sa� t;
•az adatkezelo� nek ma�r nincs szü� kse�ge a szeme� lyes adatokra adatkezele�s ce� lja�bo� l,  de
ÓA n ige�nyli azokat jogi ige�nyek elo� terjeszte�se�hez, e�rve�nyesí�te�se�hez vagy ve�delme�hez;
•ÓA n  tiltakozott  az  adatkezele�s  ellen;  ez  esetben  a  korla� toza� s  arra  az  ido� tartamra
vonatkozik,  amí�g  mega� llapí�ta� sra  nem  kerü� l,  hogy  az  adatkezelo�  jogos  indokai
elso� bbse�get e� lveznek-e ÓA n jogos indokaival szemben.

 
6.Az adathordozhatósághoz való jog

 
ÓA n  jogosült  arra,  hogy  a  ra�  vonatkozo� ,  a� ltala  egy  adatkezelo�  rendelkeze�se�re  bocsa� tott
szeme� lyes adatokat tagolt, sze� les ko� rben haszna� lt, ge�ppel olvashato�  forma� tümban megkapja,
tova�bba�  jogosült arra, hogy ezeket az adatokat egy ma� sik adatkezelo� nek tova�bbí�tsa ane� lkü� l,
hogy  ezt  akada� lyozna�  az  az  adatkezelo� ,  amelynek  a  szeme� lyes  adatokat  a  rendelkeze�se�re
bocsa� totta (...)
 

7.A tiltakozáshoz való jog
 
A jogos e�rdeken, illetve a ko� zhatalmi jogosí�tva�nyon, mint jogalapokon alapülo�  adatkezele�sek
esete�ben ÓA n jogosült arra, hogy a saja� t helyzete�vel kapcsolatos okokbo� l ba� rmikor tiltakozzon



szeme� lyes  adatainak  a  (...)  kezele�se  ellen,  idee�rtve  az  emlí�tett  rendelkeze�seken  alapülo�
profilalkota� st is.
 

8.Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 
Ha a szeme� lyes adatok kezele�se ko� zvetlen ü� zletszerze�s e� rdeke�ben to� rte�nik, ÓA n jogosült arra,
hogy ba� rmikor tiltakozzon a ra�  vonatkozo�  szeme� lyes adatok e ce� lbo� l to� rte�no�  kezele�se ellen,
idee�rtve a profilalkota� st is,  amennyiben az a ko� zvetlen ü� zletszerze�shez kapcsolo� dik. Ha ÓA n
tiltakozik a szeme� lyes adatok ko� zvetlen ü� zletszerze�s e� rdeke�ben to� rte�no�  kezele�se ellen, akkor
a szeme� lyes adatok a tova�bbiakban e ce� lbo� l nem kezelheto� k.
 

9.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 
ÓA n jogosült  arra,  hogy ne terjedjen ki  ra�  az  olyan,  kiza� ro� lag aütomatiza� lt  adatkezele�sen –
idee�rtve a profilalkota� st is – alapülo�  do� nte�s hata� lya, amely ra�  ne�zve joghata� ssal ja� rna vagy o� t
hasonlo� ke�ppen jelento� s me�rte�kben e�rintene� .
Az elo� zo�  bekezde�s nem alkalmazando�  abban az esetben, ha a do� nte�s:

•ÓA n  e�s  az  adatkezelo�  ko� zo� tti  szerzo� de�s  megko� te�se  vagy  teljesí�te�se  e�rdeke�ben
szü� kse�ges;
•meghozatala� t  az  adatkezelo� re  alkalmazando�  olyan  ünio� s  vagy  taga� llami  jog  teszi
leheto� ve� ,  amely ÓA n jogainak e�s szabadsa�gainak, valamint jogos e�rdekeinek ve�delme� t
szolga� lo�  megfelelo�  inte�zkede�seket is mega� llapí�t; vagy
•ÓA n kifejezett hozza� ja� rüla� sa�n alapül.

 
Intézkedési határidő
 
Az adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkü� l, de mindenfe� leke�ppen a ke�relem bee�rkeze�se� to� l
sza�mí�tott 1 hónapon belül ta� je�koztatja ÓA nt a fenti ke�relmek nyoma�n hozott inte�zkede�sekro� l.
 
Szü� kse�g  esete�n  ez 2  hónappal  meghosszabbítható.  A  hata� rido�  meghosszabbí�ta� sa� ro� l  az
adatkezelo�  a  ke�sedelem  okainak  megjelo� le�se�vel  a  ke�relem  ke�zhezve�tele� to� l  sza�mí�tott 1
hónapon belül ta� je�koztatja ÓA nt.
 
Ha  az  adatkezelo�  nem  tesz  inte�zkede�seket  ÓA n  ke�relme  nyoma�n, késedelem  nélkül,  de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől  számított  egy hónapon belül tájékoztatja  Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arro� l, hogy ÓA n panaszt nyü� jthat be valamely
felü� gyeleti hato� sa� gna� l, e�s e� lhet bí�ro� sa� gi jogorvoslati joga�val.
 
Az adatkezelés biztonsága
 
Az  adatkezelo�  e� s  az  adatfeldolgozo�  a  tüdoma�ny  e�s  technolo� gia  a� lla� sa  e�s  a  megvalo� sí�ta� s
ko� ltse�gei,  tova�bba�  az  adatkezele�s  jellege,  hato� ko� re,  ko� rü� lme�nyei  e�s  ce� ljai,  valamint  a
terme�szetes szeme� lyek jogaira e�s szabadsa�gaira jelentett, va� ltozo�  valo� szí�nü� se�gü�  e�s sü� lyossa�gü�
kocka�zat  figyelembeve� tele�vel  megfelelo�  technikai  e�s  szerveze�si  inte�zkede�seket  hajt  ve�gre
annak e�rdeke�ben, hogy a kocka� zat me�rte�ke�nek megfelelo�  szintü�  adatbiztonsa�got garanta� lja,
idee�rtve, to� bbek ko� zo� tt, adott esetben:



 
a.a szeme� lyes adatok a� lnevesí�te�se� t e�s titkosí�ta� sa� t;

 
b.a  szeme� lyes  adatok  kezele�se�re  haszna� lt  rendszerek  e�s  szolga� ltata� sok  folyamatos
bizalmas  jellege�nek  biztosí�ta� sa� t,  integrita� sa� t,  rendelkeze�sre  a� lla� sa� t  e�s  ellena� llo�
ke�pesse�ge� t;

 
c.fizikai  vagy  mü� szaki  incidens  esete�n  az  arra  valo�  ke�pesse�get,  hogy  a  szeme� lyes
adatokhoz valo�  hozza� fe� re�st e�s az adatok rendelkeze�sre a� lla� sa� t kello�  ido� ben vissza lehet
a� llí�tani;

 
d.az  adatkezele�s  biztonsa�ga�nak  garanta� la� sa� ra  hozott  technikai  e�s  szerveze�si
inte�zkede�sek  hate�konysa�ga�nak  rendszeres  tesztele�se�re,  felme�re�se�re  e�s  e� rte�kele�se�re
szolga� lo�  elja� ra� st.

 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 
Ha  az  adatve�delmi  incidens  valo� szí�nü� sí�theto� en  magas  kocka�zattal  ja� r  a  terme�szetes
szeme� lyek  jogaira  e�s  szabadsa�gaira  ne�zve,  az  adatkezelo�  indokolatlan  ke�sedelem  ne� lkü� l
ta� je�koztatja az e�rintettet az adatve�delmi incidensro� l.
 
Az  e�rintett  re�sze�re  adott  ta� je�koztata� sban világosan  és  közérthetően ismertetni  kell  az
adatve�delmi  incidens  jellege� t,  e� s  ko� zo� lni  kell  az  adatve�delmi  tisztviselo�  vagy  a  tova�bbi
ta� je�koztata� st  nyü� jto�  egye�b  kapcsolattarto�  neve�t  e�s  ele�rheto� se�geit;  ismertetni  kell  az
adatve�delmi  incidensbo� l  eredo� ,  valo� szí�nü� sí�theto�  ko� vetkezme�nyeket;  ismertetni  kell  az
adatkezelo�  a� ltal  az  adatve�delmi  incidens  orvosla� sa� ra  tett  vagy  tervezett  inte�zkede�seket,
belee�rtve  adott  esetben  az  adatve�delmi  incidensbo� l  eredo�  esetleges  ha� tra�nyos
ko� vetkezme�nyek enyhí�te�se� t ce� lzo�  inte�zkede�seket.
 
Az e�rintettet nem kell ta� je�koztatni, ha a ko� vetkezo�  felte� telek ba� rmelyike teljesü� l:

•az adatkezelo�  megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre,  e� s  ezeket  az  inte�zkede�seket  az  adatve�delmi  incidens  a� ltal  e�rintett  adatok
tekintete�ben  alkalmazta�k,  kü� lo� no� sen  azokat  az  inte�zkede�seket  –  mint  pe� lda�ül  a
titkosí�ta� s  alkalmaza�sa –,  amelyek a szeme� lyes  adatokhoz valo�  hozza� fe� re�sre fel  nem
jogosí�tott szeme� lyek sza�ma� ra értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
•az adatkezelo�  az adatve�delmi incidenst ko� veto� en olyan tova�bbi inte�zkede�seket tett,
amelyek biztosítják,  hogy  az  érintett  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,  magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
•a  ta� je�koztata� s aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az
e�rintetteket  nyilva�nosan  ko� zze� tett  informa�cio� k  ü� tja�n  kell  ta� je�koztatni,  vagy  olyan
hasonlo�  inte�zkede�st  kell  hozni,  amely  biztosí�tja  az  e�rintettek  hasonlo� an  hate�kony
ta� je�koztata� sa� t.

 
Ha az adatkezelo�  me�g nem e�rtesí�tette az e�rintettet az adatve�delmi incidensro� l, a felü� gyeleti
hato� sa� g,  miüta�n  me�rlegelte,  hogy  az  adatve�delmi  incidens  valo� szí�nü� sí�theto� en  magas
kocka�zattal ja� r-e, elrendelheti az e�rintett ta� je�koztata� sa� t.
 
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak



 
Az  adatve�delmi  incidenst  az  adatkezelo�  indokolatlan  ke�sedelem  ne� lkü� l,  e�s  ha  lehetse�ges,
legke�so� bb 72 o� ra� val azüta�n, hogy az adatve�delmi incidens a tüdoma� sa� ra jütott, bejelenti az 55.
cikk  alapja�n  illete�kes  felü� gyeleti  hato� sa� gnak,  kive�ve,  ha  az  adatve�delmi  incidens
valo� szí�nü� sí�theto� en  nem  ja� r  kocka�zattal  a  terme�szetes  szeme� lyek  jogaira  e�s  szabadsa�gaira
ne�zve. Ha a bejelente�s nem to� rte�nik meg 72 o� ra�n belü� l,  melle�kelni kell hozza�  a ke�sedelem
igazola� sa� ra szolga� lo�  indokokat is.
 
Panasztételi lehetőség
 
Az  adatkezelo�  esetleges  jogse�rte�se  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatve�delmi  e�s
Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� gna� l lehet e� lni:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Büdapest, Szila� gyi Erzse�bet fasor 22/C.
Leveleze�si cí�m: 1530 Büdapest, Postafio� k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hü
 
 
Zárszó
 
A ta� je�koztato�  elke�szí�te�se sora�n figyelemmel voltünk az ala�bbi jogszaba� lyokra:

 

•A  terme�szetes  szeme� lyeknek  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se  tekintete�ben  to� rte�no�
ve�delme�ro� l  e�s  az  ilyen adatok  szabad a� ramla� sa� ro� l,  valamint  a  95/46/EK  rendelet
hata� lyon  kí�vü� l  helyeze�se�ro� l  (a� ltala�nos  adatve�delmi  rendelet) AZ  EURÓ* PAI
PARLAMENT E* S A TANA* CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. a�prilis 27.)
•2011.  e�vi  CXII.  to� rve�ny  –  az  informa� cio� s  o� nrendelkeze�si  jogro� l  e�s  az
informa� cio� szabadsa�gro� l (a tova�bbiakban: Infotv.)
•2001. e�vi CVIII. to� rve�ny – az elektroniküs kereskedelmi szolga� ltata� sok, valamint az
informa� cio� s  ta� rsadalommal  o� sszefü� ggo�  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro� l  (fo� ke�pp  a
13/A. §-a)
•2008.  e�vi  XLVII.  to� rve�ny – a fogyaszto� kkal szembeni tisztesse�gtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalma�ro� l;
•2008. e�vi XLVIII. to� rve�ny – a gazdasa�gi rekla�mteve�kenyse�g alapveto�  felte� teleiro� l e�s
egyes korla� tairo� l (kü� lo� no� sen a 6.§-a)
•2005. e�vi XC. to� rve�ny az elektroniküs informa� cio� szabadsa�gro� l
•2003. e�vi C. to� rve�ny az elektroniküs hí�rko� zle�sro� l (kifejezetten a 155.§-a)
•16/2011.  sz.  ve� leme�ny  a  viselkede�salapü�  online  rekla�m  beva� lt  gyakorlata� ra
vonatkozo�  EASA/IAB-aja�nla� sro� l
•A  Nemzeti  Adatve�delmi  e�s  Informa� cio� szabadsa�g  Hato� sa� g  aja�nla� sa  az  elo� zetes
ta� je�koztata� s adatve�delmi ko� vetelme�nyeiro� l
•Az Eüro� pai  Parlament e�s  a Tana� cs  (EU) 2016/679 rendelete (2016.  a�prilis  27.)  a
terme�szetes  szeme� lyeknek  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se  tekintete�ben  to� rte�no�
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ve�delme�ro� l  e�s  az  ilyen adatok  szabad a� ramla� sa� ro� l,  valamint  a  95/46/EK  rendelet
hata� lyon kí�vü� l helyeze�se�ro� l

 
Büdapest, 2018. ma� jüs 22.
 
 
Szello�  Bt.
 


