Adatkezelési tájékoztató
Hatályos: 2022. 10. 28-tól
1. Általános irányelvek
Személyes adatai kizárólag a törvényi előírásoknak, adatvédelmi rendeletnek (röviden: GDPR), az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek megfelelően kerülnek feldolgozásra. Az
adatfeldolgozást érintő legfontosabb részletekről az alábbiakban tájékozódhat.
2. Az adatkezelő személye
Az adatvédelmi alaprendeletnek, az Európai Unió más tagállamaiban is érvényben lévő törvényeknek,
valamint az egyéb az adatvédelmi törvényeknek az értelmében az adatfeldolgozás felelőse:
Lengyel Dávid
6200 Kiskőrös
Madách Imre utca 28.
E-mail: lengyeldavis@gmail.com
Telefon: +36305863530
továbbiakban: Adatkezelő.
3. Meddig maradnak a termékek a kosárban?
A termékek a honlap-látogatás idejéig maradnak a kosárban. Adott termék kikerül a kosárból, ha:
- a felhasználó megveszi a terméket,
- a felhasználó törli a terméket a kosarából,
- böngésző bezárásakor (a kosárban lévő összes termék kikerül a kosárból).
4. Adatmegőrzés a weboldalon keresztül
Az olyan személyes adatok, amelyeket ezen a weboldalon keresztül elektronikus formában a
rendelkezésre bocsát, mint például név, e-mail cím, cím vagy egyéb személyes adatok, az Adatkezelő
által kizárólag a mindenkor megadott célhoz kerülnek felhasználásra, biztonságosan vannak őrizve és
nem kerülnek harmadik fél részére továbbításra. Ezekhez az adatokhoz a további adatforrás
ellenőrzése nélkül nem férhet hozzá konkrét személy.
5. Facebook linkek
A honlapon külső oldalra mutató hivatkozások (linkek) találhatók, amelyek a Facebook közösségi
médiafelületre vezetnek. Ezt a külső, internetes felületet kizárólag a Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (továbbiakban Facebook) üzemelteti.
A hivatkozásra való kattintással a Facebook pluginjai aktiválódnak, és a böngészője közvetlenül a
Facebook szervereire csatlakozik. Amint Ön a honlap látogatása során a hivatkozást követi, és a
személyes adataival bejelentkezik a Facebook oldalán, az információ, miszerint Ön meglátogatta a
honlapot, továbbításra kerül a Facebook számára. A honlap látogatását a Facebook az Ön profiljával
azonosíthatja.
Ezek az adatok a Facebook részére továbbításra és ott mentésre kerülnek. Ezen információk

továbbításának megakadályozása érdekében, a hivatkozásra való kattintás előtt jelentkezzen ki a
Facebook fiókjából. A Facebookhoz tartozó különböző funkciók, mint például a felhasználói adatok és
információk továbbítása, a honlap meglátogatásával nem aktiválódnak, csak abban az esetben, ha a
megfelelő hivatkozásra kattint.
További részletes tájékoztatót az adatgyűjtés céljáról és kiterjesztéséről, valamint az adatok
feldolgozásáról, és az e tekintetben fennálló, a magántulajdon védelmét érintő jogokról az alábbi
felületen talál: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
6. A honlapon keresztül történő rendelés
Bizonyos adatok, melyek a megrendeléskor megad, mentésre kerülnek. Ezek az alábbiak:
•

Vezetéknév, keresztnév

•

Cím

•

Telefonszám

•

E-mail cím

•

Megjegyzés (szabadon megadható)

•

Számlázási név

•

Számlázási cím

•

Adószám (cég esetén)

Valamennyi adat, amely a szállításhoz és a megrendelés feldolgozásához feltétlenül szükséges,
harmadik szolgáltató részére továbbításra kerül.
7. Adatfeldolgozás jogalapja
Az Adatkezelőnek a GDPR 6. cikk I. bekezdésének a) pontja nyújt jogi alapot az adatok feldolgozása
során, amikor beleegyezést kér egy meghatározott feldolgozási cél érdekében.
Abban az esetben, ha az érintett szerződő fél személyes adatainak a feldolgozása egy szerződés
teljesülése érdekében történik, ilyen eset fordulhat elő például egy termék kiszállítása során vagy
egyéb szolgáltatás, ellenszolgáltatás elvégzése esetén, úgy az adatfeldolgozáshoz a GDPR 6. cikk I.
bekezdésénének b) pontja nyújt jogalapot.
8. Az Ön jogai az adatfeldolgozással kapcsolatban
a) Visszaigazoláshoz való jog
Valamennyi érintettnek joga van az európai adatvédelmi irányelvek és törvények értelmében, hogy
az adatkezelőtől kikérje, vele kapcsolatban milyen személyes adat kerül feldolgozásra. Az illetékes
személy ezen visszaigazoláshoz való jogának érvényesítése esetén, lépjen kapcsolatba az
adatkezelővel.
b) Az információhoz való jog
Valamennyi, a személyes adatainak feldolgozásában érintett személynek joga van az európai
adatvédelmi irányelvek és törvények értelmében, hogy a személyes adatainak a feldolgozása
érdekében tárolt adatairól információt kérjen és róluk másolatot kapjon. Az érintett személy az

európai adatvédelmi irányelvek és törvények értelmében az alábbi, személyét érintő információkról
kap felvilágosítást:
•

a feldolgozás célja

•

az érintett személyes adatok kategóriái

•

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják

•

lehetőségekhez mérten a várható időtartamot, ameddig a személyes adatok tárolása
történik, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

•

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

•

egy felügyeleti szervnél történő panasztételre vonatkozó jog meglétét

•

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték: a forrásukra vonatkozó valamennyi elérhető
információt

c) Helyesbítés joga
Valamennyi, a személyes adatok feldolgozásában érintett személynek, az európai törvényalkotók
által meghatározottak szerint, jogában áll, hogy kérvényezze az őt érintő helytelen személyes adatok
haladéktalan helyesbítését. Továbbá az érintett személynek jogában áll az adatfeldolgozás céljának
figyelembevételével, hogy pontatlan személyes adatainak korrigálását kérvényezze.
d) A törlés joga (az elfeledtetéshez való jog)
Valamennyi érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintett személyre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
•

A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték.

•

Az érintett illető visszavonja a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk 2.
bekezdésének a) pontjának értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
valamint az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

•

Az érintett a GDPR 21. cikk 1. bekezdésének értelmében tiltakozik az adatkezelés ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett személy a GDPR 21.
cikk 2. bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

•

A személyes adatok jogellenesen kerültek feldolgozásra.

•

A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítésének megfelelően kell törölni.

•

A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk 1. bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a fentiekben említett feltételek valamelyike fennáll és az érintett személy kérvényezi az
Adatkezelő által tárolt személyes adatainak törlését, úgy az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a
törlési kérvény haladéktalanul teljesüljön. Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a
személyes adatot, és a GDPR 17. cikk 1. bekezdésének értelmében azt törölni köteles, a számára
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő más adatkezelőket is, miszerint az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését, amíg a feldolgozás elvégzettnek nem mondható. Az Adatkezelő egyedi esetként kezelve
megteszi a szükséges lépéseket.
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Valamennyi érintettnek, akinek személyes adatai feldolgozásra kerülnek, az európai adatvédelmi
irányelveknek és törvényeknek megfelelően jogában áll, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatok kezelését, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•

Az érintett személy vitatja a személyes adatainak a pontosságát, ebben az esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

•

Az adatkezelés jogellenes, és az érintett személy ellenzi az adatok törlését, és kéri azok
felhasználásának korlátozását.

•

Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célból, de az
érintett személy igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.

•

Az érintett személy a GDPR 21. cikk 1. bekezdésének értelmében 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.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, és az érintett személy kérvényezi az
Adatkezelő által tárolt adatok kezelésének korlátozását, jelezheti ilyen irányú kérését az Adatkezelő
felé. Az Adatkezelő egyedi esetként kezelve megteszi a szükséges lépéseket.
f) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett személy az európai adatvédelmi irányelveknek és törvényeknek megfelelően jogosult arra,
hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra is,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a GDPR
6. cikk 1. bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk 2. bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson,
vagy a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés
automatizált módon történik, továbbá nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges.
Továbbá az az érintett személy, aki a GDPR 20. cikk 1. bekezdésének értelmében az
adathordozhatósághoz való jogának gyakorlásakor eléri, hogy személyes adatai egyik
adatfeldolgozótól a másik adatfeldolgozóhoz átadásra kerüljenek, amennyiben ez technikailag
kivitelezhető, és a jog érvényesítése során nem érint hátrányosan mások jogait és szabadságát.
Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett személy bármikor segítségért
fordulhat az adatkezelőhöz.
g) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az európai adatvédelmi irányelveknek és törvényeknek megfelelően jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6.
cikk 1. bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.
Az Adatkezelő a személyes adatokat, a tiltakozás esetén, nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerű erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
az érintett személy jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, amely közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett személy tiltakozik
az adatkezelő által, a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelése ellen,
akkor az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli.
Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk 1. bekezdésének megfelelően
tudományos vagy történelmi kutatási célból, esetleg statisztikai célból kerül sor, az érintett
személynek jogában áll, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az Adatkezelő által,
a rá vonatkozó személyes adatainak kezelése ellen, kivéve abban az esetben, ha az adatkezelésre
közérdekű okból kifolyólag, feladat végrehajtása érdekében kerül sor.
Az érintett személy a tiltakozáshoz való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelőhöz fordulhat. Az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, valamint a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett személy gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát a műszaki
előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is.

