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Adatkezelési tájékoztató 

1. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok 

– Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek 
megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az 
Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott 
adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok 
köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

– Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti 
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, 
és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít 
számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

– Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 
Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

– A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői 
felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az 
Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve 
nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői 
felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 
jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be 
nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt. 

– Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban 
meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban 
hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag 
összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó 
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez 
által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi 
eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az 
Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – 
harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető 
Személyes adatait. 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a 
Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által 
továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt 
rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről 
nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 
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– Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, 
illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés 
mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét 
nem sérti. 

– Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles 
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi 
szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem 
foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és 
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az 
Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség 
megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes 
adatot. 

– Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően 
kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: 
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”); 
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”). 
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény; 
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). 

2. Fogalmak 

2.1. 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. 

2.2. 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, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

2.3. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 
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2.4. 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. 

2.5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel. 

2.6. 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. 

2.7. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes 
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

a. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság 
tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős 
mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező 
érintetteket; vagy 

c. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz 
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2.11. Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: 

a. személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, 
amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi 
helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

b. személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, 
amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén 
folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több 
tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős 
mértékben érint érintetteket. 

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

3.1. A személyes adatok kezelése során az alábbi elvek betartásának kell 
érvényesülnie: 

a. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: személyes adatok 
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni; 

b. célhoz kötöttség elve: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, 
egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a 
célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze 
nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés; 

c. adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai 
szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk; 

d. pontosság elve: személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén 
naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; 

e. korlátozott tárolhatóság elve: személyes adatok tárolásának olyan 
formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet 
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül 
majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel; 

f. integritás és bizalmas jelleg elve: személyes adatok kezelését oly módon 
kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; 
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g. Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az a)-f) pontok szerinti 
elvekben foglaltak betartásáért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására. 

4. Az adatkezelés jogszerűsége 

4.1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, 
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: 

a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét 
célból történő kezeléséhez; 

b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges; 

d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges; 

e. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek. 

5. Az adatkezelés célja 

5.1. Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében 
kerül sor az érintettek személyes adatainak a kezelésére. 

6. Az érintett hozzájárulása, illetve hozzájárulás visszavonása 

6.1. Az adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, mely 
hozzájárulást az érintett kifejezetten megadja az adatkezelő részére a weboldalon 
történő üzenet/ajánlatkérés során, az üzenet/ajánlatkérés  mezőben szükséges 
adatok kitöltését követően a ”Mehet” gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi 
Szabályzatot. 

6.2. Amennyiben az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja 
meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más 
ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. 

6.3. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről 
tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell 
lehetővé tenni, mint annak megadását. 
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6.4. A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, 
ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. 

7. Az érintett hozzáférési joga 

7.1. Az érintett 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 
következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a. az adatkezelés céljai; 
b. az érintett személyes adatok kategóriái; 
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha 
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 
h. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

7.2. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az 
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az 
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat 
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles 
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha 
az érintett másként kéri. 

8. Az adatok helyesbítése, illetve törlése 

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

8.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, 
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
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a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre; 

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

8.3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő 
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

9. Az érintett adatainak az adathordozása 

9.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá 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, 
amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. 

9.2 Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, 
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 
közötti közvetlen továbbítását. 

10. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése:  
Az adatfeldolgozó székhelye:  

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett 
nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) 
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 
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11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be 
kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. 
május 25. napjával megszűnt. 

12. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak 
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

13. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre 
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor 
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti 
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely 
kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

14. Kezelt személyes adatok köre 

14.1 A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. 

Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos 
adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett 
jogával. 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések 
részletesebben: 

Kapcsolatfelvétel 

Akkor történik, amikor Ön emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon 
kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. 

Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok (Név, email 
cím, telefonszám, lakcím). 
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Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az 
adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel 
ad meg Adatkezelő számára (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.) 

14.2 Regisztráció a weboldalon 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő fenn tudja tartani a 
kapcsolatot Önnel, legyen szó akár árajánlattételről vagy nagykereskedelmi 
információkról. 

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, 
telefonszámát, email címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját 
kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az 
adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad 
meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 
adatkezelés] 

14.3 A rendelés feldolgozása 

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, 
telefonszámát, email címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát 
és a vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig 
kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad 
meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 
adatkezelés] 

14.4 A számla kiállítása 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a 
számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 
169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli 
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell 
őrizniük. 

Kezelt adatok: Név, lakcím, email cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése 
alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 
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Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § 
(1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 

14.5 Az áruszállításhoz vagy telepítéshez kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása vagy telepítése érdekében 
történik. 

Kezelt adatok: Név, cím, email cím, lakcíme, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru 
kiszállításának időtartamáig kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) 
pont szerinti adatkezelés]. 

14.6 Garanciális ügyintézés 

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. 

Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, a panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 
törvény alapján 5 évig őrizzük meg. 

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. 
§ (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] 

14.7 Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. 

Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 
törvény alapján 5 évig őrizzük meg. 

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. 
§ (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. 
cikk (1). 

14.8 A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok 
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Az ajánlatkérés, megrendelés, akciókra történő feliratkozás során az informatikai 
rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi 
bizonyíthatóság érdekében. 

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. 

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később 
igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését 
követő elévülési ideig kerül tárolásra. 

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a 
kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] 

14.9 A személyre szabott ajánlatok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos 
adatkezelés 

Kezelt adatok: Név, cím, lakcím, email cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatok törlési kérelméig, a hírlevélről történő 
leiratkozásig, vagy az iránti külön tiltakozásig, hogy ezek az adatokat Adatkezelő 
felhasználhassa direkt marketing tevékenységhez. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel 
során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 
adatkezelés] 

14.10 Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése:  

Az adatfeldolgozó székhelye:  

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett 
nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) 
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

15. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be 
kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. 
május 25. napjával megszűnt. 
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16. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak 
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

17. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre 
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor 
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti 
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely 
kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

18. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés 
célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás 
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 
tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a 
gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további 
adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi 
információkról: a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem 
lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; azon jogáról, 
hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos 
érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés 
esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; hozzájáruláson 
alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, 
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a 
személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes 
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az 
adatszolgáltatás elmaradása; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott 
ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel 
bír. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés 
jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell 
járulnia. 
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Adatkezelő: 
Név: Korona Royal Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) 
Levelezési cím: 1221. Bp. Alkotmány u.6. 
E-mail cím: info@palyazatmindenkinek.hu 
Honlap: www.palyazatmindenkinek.hu 

 

 

 

 


