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Adatkezelési tájékoztató
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, ha ezt írásban kéri az info@szegedfoto.hu
címen.
A személyes adatok törlését az info@szegedfoto.hu címen lehet kérni.

Bevezetés
A Profi Fotó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726
Szeged, Fésű u 7. C. lhá z. 2. em. 5., postacím: 6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 52.,
cégjegyzékszá m: 06 09 001431, adó szá m: 10660069-2-06) (a tová bbiakban: Szolgá ltató ,
adatkezelő ) alá veti magá t a kö vetkező tá jékoztató nak.
Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi CXII.
tö rvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-haszná ló val, a
tová bbiakban: felhaszná ló ) az adatkezelés megkezdése elő tt kö zö lni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kö telező .
Az érintettet az adatkezelés megkezdése elő tt egyértelmű en és részletesen tá jékoztatni kell
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrő l, így kü lö nö sen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról.

1. oldal

Tá jékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapjá n arró l is, hogy személyes
adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzá já rulá sá nak beszerzése lehetetlen vagy
ará nytalan kö ltséggel já rna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelő re vonatkozó jogi kö telezettség teljesítése céljá bó l szü kséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljá bó l
szü kséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fű ző dő jog
korlá tozá sával ará nyban á ll.
A tá jékoztatá snak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehető ségeire is.
Ha az érintettek személyes tá jékoztatá sa lehetetlen vagy ará nytalan kö ltséggel já rna (mint
példá ul jelen esetben egy webshopon), a tá jékoztatá s megtö rténhet az alá bbi informá ció k
nyilvá nossá gra hozatalával is:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehető ségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvá ntartá sba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvá ntartá si szá ma.
Jelen adatkezelési tá jékoztató az alá bbi weboldalak adatkezelését szabá lyozza:
www.szegedfoto.hu, www.fotosajandek.hu, www.ajandektervezo.hu és a fenti tartalmi
elő írá son
alapul.
A
tá jékoztató
elérhető
az
alá bbi
oldalró l:
http://www.szegedfoto.hu/adatvedelem.php
A tá jékoztató mó dosítá sai a fenti címen tö rténő kö zzététellel lépnek hatá lyba. A tá jékoztató
egyes fejezetcímei mö gö tt megjelenítjü k a jogszabá lyi hivatkozá st is.

Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bá rmely meghatá rozott, személyes adat alapjá n azonosított vagy
- kö zvetlenü l vagy kö zvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - kü lö nö sen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy tö bb fizikai, fizioló giai, mentá lis, gazdasá gi,
kulturá lis vagy szociá lis azonossá gá ra jellemző ismeret -, valamint az adatbó l
levonható , az érintettre vonatkozó kö vetkeztetés;
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3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozá sra, a politikai véleményre vagy pá rtá llá sra, a
vallá sos vagy má s vilá gnézeti meggyő ző désre, az érdek-képviseleti szervezeti tagsá gra,
a szexuá lis életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi á llapotra, a kó ros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bű nü gyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratá nak ö nkéntes és hatá rozott kinyilvá nítá sa, amely
megfelelő tá jékoztatá son alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes kö rű vagy egyes mű veletekre kiterjedő kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogá solja, és az adatkezelés megszü ntetését, illetve a kezelt adatok tö rlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely ö ná lló an vagy má sokkal együ tt az adatok
kezelésének céljá t meghatá rozza, az adatkezelésre (beleértve a felhaszná lt eszkö zt)
vonatkozó dö ntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az á ltala megbízott
adatfeldolgozó val végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljá rá stó l fü ggetlenü l az adatokon végzett bá rmely
mű velet vagy a mű veletek ö sszessége, így kü lö nö sen gyű jtése, felvétele, rö gzítése,
rendszerezése, tá rolá sa, megvá ltoztatá sa, felhaszná lá sa, lekérdezése, tová bbítá sa,
nyilvá nossá gra hozatala, ö sszehangolá sa vagy ö sszekapcsolá sa, zá rolá sa, tö rlése és
megsemmisítése, valamint az adatok tová bbi felhaszná lá sá nak megakadá lyozá sa,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítá sá ra alkalmas
fizikai jellemző k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rö gzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatá rozott harmadik személy szá má ra tö rténő
hozzá férhető vé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bá rki szá má ra tö rténő hozzá férhető vé tétele;
10.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly mó don, hogy a helyreá llítá suk
tö bbé nem lehetséges;
11.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellá tá sa annak megkü lö nbö ztetése
céljá bó l;
12.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellá tá sa tová bbi kezelésének végleges vagy
meghatá rozott idő re tö rténő korlá tozá sa céljá bó l;
13.adatmegsemmisítés:
megsemmisítése;

az

adatokat

tartalmazó

adathordozó

teljes

fizikai

14.adatfeldolgozás: az adatkezelési mű veletekhez kapcsoló dó technikai feladatok
elvégzése, fü ggetlenü l a mű veletek végrehajtá sá hoz alkalmazott mó dszertő l és
eszkö ztő l, valamint az alkalmazá s helyétő l, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
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15.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő vel kö tö tt szerző dése alapjá n beleértve a jogszabá ly rendelkezése alapjá n tö rténő szerző déskö tést is - adatok
feldolgozá sá t végzi;
16.adatfelelős: az a kö zfeladatot ellá tó szerv, amely az elektronikus ú ton kö telező en
kö zzéteendő kö zérdekű adatot elő á llította, illetve amelynek a mű kö dése sorá n ez az
adat keletkezett;
17.adatközlő: az a kö zfeladatot ellá tó szerv, amely - ha az adatfelelő s nem maga teszi
kö zzé az adatot - az adatfelelő s á ltal hozzá eljuttatott adatait honlapon kö zzéteszi;
18.adatállomány: az egy nyilvá ntartá sban kezelt adatok ö sszessége;
19.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelő vel
vagy az adatfeldolgozó val;

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1. Személyes adat akkor kezelhető , ha
• ahhoz az érintett hozzá já rul, vagy
• azt tö rvény vagy - tö rvény felhatalmazá sa alapjá n, az abban meghatá rozott kö rben helyi ö nkormá nyzat rendelete kö zérdeken alapuló célbó l elrendeli.
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzá já rulá sá nak beszerzése
lehetetlen vagy ará nytalan kö ltséggel já rna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelő re vonatkozó jogi kö telezettség teljesítése céljá bó l szü kséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljá bó l
szü kséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fű ző dő jog
korlá tozá sával ará nyban á ll.
3. Ha az érintett cselekvő képtelensége folytá n vagy má s elhá ríthatatlan okbó l nem képes
hozzá já rulá sá t megadni, akkor a sajá t vagy má s személy létfontossá gú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető kö zvetlen
veszély elhá rítá sá hoz vagy megelő zéséhez szü kséges mértékben a hozzá já rulá s
akadá lyainak fenná llá sa alatt az érintett személyes adatai kezelhető ek.
4. A 16. életévét betö ltö tt kiskorú érintett hozzá já rulá sá t tartalmazó jognyilatkozatá nak
érvényességéhez tö rvényes képviselő jének beleegyezése vagy utó lagos jó vá hagyá sa
nem szü kséges.
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5. Ha a hozzá já rulá son alapuló adatkezelés célja az adatkezelő vel írá sban kö tö tt
szerző dés végrehajtá sa, a szerző désnek tartalmaznia kell minden olyan informá ció t,
amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így kü lö nö sen a
kezelendő adatok meghatá rozá sá t, az adatkezelés idő tartamá t, a felhaszná lá s céljá t,
az adatok tová bbítá sá nak tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét.
A szerző désnek félreérthetetlen mó don tartalmaznia kell, hogy az érintett alá írá sával
hozzá já rul adatainak a szerző désben meghatá rozottak szerinti kezeléséhez.
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzá já rulá sával kerü lt sor, az adatkezelő a
felvett adatokat tö rvény eltérő rendelkezésének hiá nyá ban
• a rá vonatkozó jogi kö telezettség teljesítése céljá bó l, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljá bó l, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fű ző dő jog korlá tozá sával
ará nyban á ll

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
1. Személyes adat kizá ró lag meghatá rozott célbó l, jog gyakorlá sa és kö telezettség
teljesítése érdekében kezelhető . Az adatkezelésnek minden szakaszá ban meg kell
felelnie az adatkezelés céljá nak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és tö rvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető , amely az adatkezelés céljá nak
megvaló sulá sá hoz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a
cél megvaló sulá sá hoz szü kséges mértékben és ideig kezelhető .

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
A személyes adat az adatkezelés sorá n mindaddig megő rzi e minő ségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreá llítható . Az érintettel akkor helyreá llítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreá llítá shoz szü kségesek.
Az adatkezelés sorá n biztosítani kell az adatok pontossá gá t, teljességét és - ha az adatkezelés
céljá ra tekintettel szü kséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljá hoz szü kséges ideig lehessen azonosítani.
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Funkcionális adatkezelés
1. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a webshop weboldal
funkcionalitá sá nak mű kö dése kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyű jtés ténye, a kezelt adatok kö re: Jelszó , vezeték- és keresztnév, e-mail cím,
telefonszá m, mobil telefonszá m, szá llítá si cím, szá llítá si név, a felhaszná ló á ltal feltö ltö tt
tartalmak, a regisztrá ció idő pontja, regisztrá ció kori IP cím.
3. Az érintettek kö re: A webshop weboldalon regisztrá lt valamennyi érintett.
4. Az adatgyű jtés célja: Szolgá ltató a weboldal teljes kö rű haszná lata, pl. szolgá ltatá s
nyú jtá sá ra irá nyuló szerző dés létrehozá sa, tartalmá nak meghatá rozá sa, mó dosítá sa,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abbó l szá rmazó díjak szá mlá zá sa, valamint az
azzal kapcsolatos kö vetelések érvényesítése, tová bbá hírlevél kü ldés nyú jtá sá nak
céljá bó l kezeli a Felhaszná ló k személyes adatait.
5. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: A regisztrá ció tö rlésével
azonnal. Kivéve a szá mviteli bizonylatok esetében, hiszen a szá mvitelrő l szó ló 2000. évi
C. tö rvény 169. § (2) bekezdése alapjá n 8 évig meg kell ő 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.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartá sával.
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7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok
tö rlését, vagy mó dosítá sá t az alá bbi mó dokon tudja érintett kezdeményezni:
• postai ú ton 6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 52. címen,
• e-mail ú tjá n az info@szegedfoto.hu e-mail címen.
8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s
tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l szó ló 2001. évi CVIII.
tö rvény (a tová bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania
és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink
(Elker tv. 13/A.)

1. A szolgá ltató az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s nyú jtá sá ra
irá nyuló szerző désbő l szá rmazó díjak szá mlá zá sa céljá bó l kezelheti az informá ció s
tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s igénybevételével kapcsolatos természetes
személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgá ltatá s igénybevételének
idő pontjá ra, idő tartamá ra és helyére vonatkozó adatokat.
2. A szolgá ltató a szolgá ltatá s nyú jtá sa céljá bó l kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz technikailag elengedhetetlenü l szü kségesek. A
szolgá ltató nak az egyéb feltételek azonossá ga esetén ú gy kell megvá lasztania és
minden esetben oly mó don kell ü zemeltetnie az informá ció s tá rsadalommal
ö sszefü ggő szolgá ltatá s nyú jtá sa sorá n alkalmazott eszkö zö ket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerü ljö n sor, ha ez a szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz és az Elker
tö rvényben meghatá rozott egyéb célok teljesü léséhez feltétlenü l szü kséges, azonban
ebben az esetben is csak a szü kséges mértékben és ideig.
3. A szolgá ltató a szolgá ltatá s igénybevételével kapcsolatos adatokat bá rmely egyéb
célbó l - így kü lö nö sen szolgá ltatá sa hatékonysá gá nak nö velése, az igénybe vevő nek
címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatá sa, piackutatá s
céljá bó l - csak az adatkezelési cél elő zetes meghatá rozá sa mellett és az igénybe vevő
hozzá já rulá sa alapjá n kezelhet.
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4. Az igénybe vevő nek az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s
igénybevételét megelő ző en és a szolgá ltatá s igénybevétele sorá n is folyamatosan
biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
5. A kezelt adatokat tö rö lni kell a szerző dés létrejö ttének elmaradá sá t, a szerző dés
megszű nését, valamint a szá mlá zá st kö vető en. Az adatokat tö rö lni kell, ha az
adatkezelési cél megszű nt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Tö rvény eltérő
rendelkezése hiá nyá ban az adattö rlést haladéktalanul el kell végezni.
6. A szolgá ltató nak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az informá ció s tá rsadalommal
ö sszefü ggő szolgá ltatá s igénybevétele elő tt és az igénybevétel sorá n bá rmikor
megismerhesse, hogy a szolgá ltató mely adatkezelési célokbó l mely adatfajtá kat kezel,
ideértve az igénybe vevő vel kö zvetlenü l kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a webshop weboldal
cookie adatkezelése kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Webá ruhá zakra jellemző cookie-k az ú gynevezett „jelszó val védett munkamenethez
haszná lt cookie”, „bevá sá rló kosá rhoz szü kséges cookie-k” és „biztonsá gi cookie-k”,
melyek haszná latá hoz nem szü kséges elő zetes hozzá já rulá st kérni az érintettektő l.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: egyedi azonosító szá m, dá tumok, idő pontok
4. Az érintettek kö re: A weboldalt lá togató valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: a felhaszná ló k azonosítá sa, a „bevá sá rló kosá r” nyilvá ntartá sá ra és
a lá togató k nyomon kö vetése.
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6. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: Az adatkezelés idő tartama
a session cookie-k esetén a honlapok lá togatá sá nak befejezéséig tart.
7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sával.
8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehető ségü k van a cookie-kat tö rö lni a bö ngésző k Eszkö zö k/Beá llítá sok menü jében
á ltalá ban az Adatvédelem menü pont beá llítá sai alatt.
9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettő l hozzá já rulá s nem szü kséges, amennyiben a
cookie-k haszná latá nak kizá ró lagos célja az elektronikus hírkö zlő há ló zaton keresztü l
tö rténő kö zléstová bbítá s vagy arra az elő fizető vagy felhaszná ló á ltal kifejezetten kért,
az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz a szolgá ltató nak
feltétlenü l szü ksége van.
10.A webá ruhá z lá togatottsá gi adatait a Google Analytics szolgá ltatá s igénybevételével
méri a Szolgá ltató . A szolgá ltatá s haszná lata sorá n adatok kerü lnek tová bbítá sra. A
tová bbított adatok az érintett azonosítá sá ra nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi
elveirő l bő vebb informá ció itt olvasható : http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető feltételeirő l és egyes korlá tairó l szó ló 2008.
évi XLVIII. tö rvény 6. §-a értelmében Felhaszná ló elő zetesen és kifejezetten
hozzá já rulhat ahhoz, hogy Szolgá ltató reklá majá nlataival, egyéb kü ldeményeivel a
regisztrá ció kor megadott elérhető ségein megkeresse.
2. Tová bbá Ü gyfél a jelen tá jékoztató rendelkezéseit szem elő tt tartva hozzá já rulhat
ahhoz, hogy Szolgá ltató a reklá majá nlatok kü ldéséhez szü kséges személyes adatait
kezelje.
3. Szolgá ltató nem kü ld kéretlen reklá mü zenetet, és Felhaszná ló korlá tozá s és indokolá s
nélkü l, ingyenesen leiratkozhat az ajá nlatok kü ldésérő l. Ebben az esetben Szolgá ltató
minden - a reklá mü zenetek kü ldéséhez szü kséges - személyes adatá t tö rli
nyilvá ntartá sá bó l és tová bbi reklá majá nlataival nem keresi meg a Felhaszná ló t.
Felhaszná ló a reklá mokró l leiratkozhat az ü zenetben lévő linkre kattintva.
4. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a hírlevél-kü ldés
adatkezelése kö rében a kö vetkező ket:
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a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: név, e-mail cím, dá tum, idő pont.
6. Az érintettek kö re: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklá mot tartalmazó elektronikus ü zenetek kü ldése az érintett
részére, tá jékoztatá s nyú jtá sa az aktuá lis informá ció kró l, termékekrő l, akció kró l, ú j
funkció kró l stb.
8. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: a hozzá já ruló nyilatkozat
visszavoná sá ig, azaz a leiratkozá sig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sával.
10.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bá rmikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrő l.
11.Az adatkezelés jogalapja: az érintett ö nkéntes hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető feltételeirő l és egyes korlá tairó l
szó ló 2008. évi XLVIII. tö rvény 6. § (5) bekezdése:
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.

Adattovábbítás
1. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a webshop weboldal
adattová bbítá si tevékenysége kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
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d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re.
a. A tová bbított adatok kö re a szá llítá s lebonyolítá sa érdekében: Telefonszá m,
szá llítá si cím, szá llítá si név, szá mlá zá si cím, szá mlá zá si név.
b. A tová bbított adatok kö re az online fizetés lebonyolítá sa érdekében: Vezeték- és
keresztnév, e-mail cím, szá mlá zá si cím, szá mlá zá si név.
3. Az érintettek kö re: A há zhozszá llítá st/online vá sá rlá st kérő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék há zhoz szá llítá sa/az online vá sá rlá s
lebonyolítá sa.
5. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: A há zhozszá llítá s/online
fizetés lebonyolítá sá ig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A személyes
adatokat a kö vetkező k kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sával:
dpd Group
1158 Budapest, Késmá rk u. 14. B. épü let
Elérhető ség: www.dpd.hu

K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095. Budapest, Lechner Ö dö n fasor 9.
Jogi nyilatkozat: jogi_nyilatkozat.html
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a
há zhoz szá llító /online fizetést biztosító szolgá ltató adatkezelő tő l a személyes
adatainak mielő bbi tö rlését.
8. Az adattová bbítá s jogalapja: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s
tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l szó ló 2001. évi CVIII.
tö rvény 13/A. § (3) bekezdése.
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Adatbiztonság (7.§)
1. Az adatkezelő kö teles az adatkezelési mű veleteket ú gy megtervezni és végrehajtani,
hogy biztosítsa az érintettek magá nszférá já nak védelmét.
2. Az adatkezelő , illetve tevékenységi kö rében az adatfeldolgozó kö teles gondoskodni az
adatok biztonsá gá ró l, kö teles tová bbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljá rá si szabá lyokat, amelyek az Info tv.,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabá lyok érvényre juttatá sá hoz szü kségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell kü lö nö sen a jogosulatlan
hozzá férés, megvá ltoztatá s, tová bbítá s, nyilvá nossá gra hozatal, tö rlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisü lés és sérü lés, tová bbá az
alkalmazott technika megvá ltozá sá bó l fakadó hozzá férhetetlenné vá lá s ellen.
4. A kü lö nbö ző nyilvá ntartá sokban elektronikusan kezelt adatá llomá nyok védelme
érdekében megfelelő
technikai megoldá ssal biztosítani kell, hogy a
nyilvá ntartá sokban tá rolt adatok - kivéve ha azt tö rvény lehető vé teszi - kö zvetlenü l
ne legyenek ö sszekapcsolható k és az érintetthez rendelhető k.
5. A személyes adatok automatizá lt feldolgozá sa sorá n az adatkezelő
adatfeldolgozó tová bbi intézkedésekkel biztosítja

és az

a. a jogosulatlan adatbevitel megakadá lyozá sá t;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek á ltali,
adatá tviteli berendezés segítségével tö rténő haszná latá nak megakadá lyozá sá t;
c. annak ellenő rizhető ségét és megá llapítható sá gá t, hogy a személyes adatokat
adatá tviteli berendezés alkalmazá sával mely szerveknek tová bbítottá k vagy
tová bbíthatjá k;
d. annak ellenő rizhető ségét és megá llapítható sá gá t, hogy mely személyes
adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e. a telepített rendszerek ü zemzavar esetén tö rténő helyreá llítható sá gá t és
f. azt, hogy az automatizá lt feldolgozá s sorá n fellépő hibá kró l jelentés készü ljö n.
6. Az adatkezelő nek és az adatfeldolgozó nak az adatok biztonsá gá t szolgá ló
intézkedések meghatá rozá sakor és alkalmazá sakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére. Tö bb lehetséges adatkezelési megoldá s kö zü l azt kell
vá lasztani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az ará nytalan nehézséget jelentene az adatkezelő nek.
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Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgá ltató ná l, hogy az adjon tá jékoztatá sá t személyes
adatai kezelésérő l, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti
személyes adatainak - a kö telező adatkezelés kivételével - tö rlését vagy zá rolá sá t.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tá jékoztatá st ad az érintett á ltala kezelt, illetve az
á ltala megbízott adatfeldolgozó á ltal feldolgozott adatairó l, azok forrá sá ró l, az
adatkezelés céljá ró l, jogalapjá ró l, idő tartamá ró l, az adatfeldolgozó nevérő l, címérő l és
az adatkezeléssel ö sszefü ggő tevékenységérő l, tová bbá - az érintett személyes
adatainak tová bbítá sa esetén - az adattová bbítá s jogalapjá ró l és címzettjérő l.
3. Az adatkezelő az adattová bbítá s jogszerű ségének ellenő rzése, valamint az érintett
tá jékoztatá sa céljá bó l adattová bbítá si nyilvá ntartá st vezet, amely tartalmazza az á ltala
kezelt személyes adatok tová bbítá sá nak idő pontjá t, az adattová bbítá s jogalapjá t és
címzettjét, a tová bbított személyes adatok kö rének meghatá rozá sá t, valamint az
adatkezelést elő író jogszabá lyban meghatá rozott egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő kö teles a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított legrö videbb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belü l, kö zérthető formá ban, az érintett erre irá nyuló
kérelmére írá sban megadni a tá jékoztatá st. A tá jékoztatá s ingyenes.
5. Felhaszná ló kérelmére Szolgá ltató tá jékoztatá st ad az á ltala kezelt adatokró l, azok
forrá sá ró l, az adatkezelés céljá ró l, jogalapjá ró l, idő tartamá ró l, az esetleges
adatfeldolgozó nevérő l, címérő l és az adatkezeléssel ö sszefü ggő tevékenységérő l,
tová bbá - az érintett személyes adatainak tová bbítá sa esetén - az adattová bbítá s
jogalapjá ró l és címzettjérő l. Szolgá ltató a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított legrö videbb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belü l írá sban, kö zérthető formá ban adja meg a
tá jékoztatá st. A tá jékoztatá s ingyenes.
6. Szolgá ltató , amennyiben a személyes adat a való sá gnak nem felel meg, és a való sá gnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére á ll, a személyes adatot
helyesbíti.
7. Tö rlés helyett Szolgá ltató zá rolja a személyes adatot, ha a Felhaszná ló ezt kéri, vagy ha
a rendelkezésére á lló informá ció k alapjá n feltételezhető , hogy a tö rlés sértené a
Felhaszná ló jogos érdekeit. A zá rolt személyes adat kizá ró lag addig kezelhető , ameddig
fenná ll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat tö rlését kizá rta.
8. Szolgá ltató tö rli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhaszná ló kéri, a kezelt
adat hiá nyos vagy téves - és ez az á llapot jogszerű en nem orvosolható - feltéve, hogy a
tö rlést tö rvény nem zá rja ki, az adatkezelés célja megszű nt, vagy az adatok tá rolá sá nak
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tö rvényben meghatá rozott hatá rideje lejá rt, azt a bíró sá g vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Informá ció szabadsá g Ható sá g elrendelte.
9. Az adatkezelő megjelö li az á ltala kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontossá gá t, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansá ga nem á llapítható meg egyértelmű en.
10.A helyesbítésrő l, a zá rolá sró l, a megjelö lésrő l és a tö rlésrő l az érintettet, tová bbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korá bban az adatot adatkezelés céljá ra
tová bbítottá k. Az értesítés mellő zhető , ha ez az adatkezelés céljá ra való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
11.Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zá rolá s vagy tö rlés irá nti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét kö vető 30 napon belü l írá sban kö zli a helyesbítés,
zá rolá s vagy tö rlés irá nti kérelem elutasítá sá nak ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, tö rlés vagy zá rolá s irá nti kérelem elutasítá sa esetén az adatkezelő
tá jékoztatja az érintettet a bíró sá gi jogorvoslat, tová bbá a Ható sá ghoz fordulá s
lehető ségérő l.

Jogorvoslat
1. Felhaszná ló tiltakozhat személyes adatá nak kezelése ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése vagy tová bbítá sa kizá ró lag az Szolgá ltató ra vonatkozó jogi
kö telezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgá ltató , adatá tvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szü kséges, kivéve, ha az adatkezelést tö rvény
rendelte el;
b. a személyes adat felhaszná lá sa vagy tová bbítá sa kö zvetlen ü zletszerzés, kö zvéleménykutatá s vagy tudomá nyos kutatá s céljá ra tö rténik;
c. tö rvényben meghatá rozott egyéb esetben.
2. Szolgá ltató a tiltakozá st a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított legrö videbb idő n belü l, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgá lja, annak megalapozottsá ga kérdésében dö ntést hoz,
és dö ntésérő l a kérelmező t írá sban tá jékoztatja. Ha az Szolgá ltató az érintett
tiltakozá sá nak megalapozottsá gá t megá llapítja, az adatkezelést - beleértve a tová bbi
adatfelvételt és adattová bbítá st is - megszü nteti, és az adatokat zá rolja, valamint a
tiltakozá sró l, tová bbá az annak alapjá n tett intézkedésekrő l értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozá ssal érintett személyes adatot korá bban tová bbította, és akik
kö telesek intézkedni a tiltakozá si jog érvényesítése érdekében.
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3. Amennyiben a Felhaszná ló Szolgá ltató nak a meghozott dö ntésével nem ért egyet, az
ellen - annak kö zlésétő l szá mított 30 napon belü l - bíró sá ghoz fordulhat. A bíró sá g
soron kívü l já r el.
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Informá ció szabadsá g Ható sá gná l lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá g
1125 Budapest, Szilá gyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafió k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Euró pai Online Vitarendezési Platform
Eléréséhez kattintson IDE!

Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabá lyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő kö teles
bizonyítani. Az adattová bbítá s jogszerű ségét az adatá tvevő kö teles bizonyítani.
2. A per elbírá lá sa a tö rvényszék hatá skö rébe tartozik. A per - az érintett vá lasztá sa
szerint - az érintett lakó helye vagy tartó zkodá si helye szerinti tö rvényszék elő tt is
megindítható .
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Ható sá g az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíró sá g a kérelemnek helyt ad, az adatkezelő t a tá jékoztatá s megadá sá ra, az adat
helyesbítésére, zá rolá sá ra, tö rlésére, az automatizá lt adatfeldolgozá ssal hozott dö ntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozá si jogá nak figyelembevételére, illetve az
adatá tvevő á ltal kért adat kiadá sá ra kö telezi.
5. Ha a bíró sá g az adatá tvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő kö teles az érintett
személyes adatá t az ítélet kö zlésétő l szá mított 3 napon belü l tö rö lni. Az adatkezelő
kö teles az adatokat akkor is tö rö lni, ha az adatá tvevő a meghatá rozott hatá ridő n belü l
nem fordul bíró sá ghoz.
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6. A bíró sá g elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak kö zzétételével
tö rténő - nyilvá nossá gra hozatalá t, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb szá mú
érintett védett jogai megkö vetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsá g
kö vetelményeinek megszegésével má snak ká rt okoz, kö teles azt megtéríteni.
2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsá g
kö vetelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogá t megsérti, az érintett az
adatkezelő tő l sérelemdíjat kö vetelhet.
3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó á ltal okozott ká rért és az
adatkezelő kö teles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó á ltal okozott
személyiségi jogsértés esetén já ró sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesü l az okozott
ká rért való felelő sség és a sérelemdíj megfizetésének kö telezettsége aló l, ha bizonyítja,
hogy a ká rt vagy az érintett személyiségi jogá nak sérelmét az adatkezelés kö rén kívü l
eső elhá ríthatatlan ok idézte elő .
4. Nem kell megtéríteni a ká rt és nem kö vetelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a
ká r a ká rosult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szá ndékos vagy sú lyosan gondatlan magatartá sá bó l szá rmazott.
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Adatkezelés célja
Az adatkérés célja a rendelések ü gyfélhez való kapcsolá sá t szolgá lja. Kezelési kö rbe tartozik az
ü gyél neve, címe, email címe, telefonszá ma. Tová bbá az oldal helyes mű kö déséhez illetve
biztonsá gi szempontbó l az ü gyfél IP címe. A képeket maximum 1 hó napig tá roljuk.

Zárszó
A tá jékoztató elkészítése sorá n figyelemmel voltunk az alá bbi jogszabá lyokra:
• 2011. évi CXII. tö rvény – az informá ció s
informá ció szabadsá gró l (a tová bbiakban: Infotv.)

ö nrendelkezési

jogró l

és

az

• 2001. évi CVIII. tö rvény – az elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az
informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l (fő képp a
13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. tö rvény – a fogyasztó kkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmá ró l;
• 2008. évi XLVIII. tö rvény – a gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető feltételeirő l és
egyes korlá tairó l (kü lö nö sen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. tö rvény az elektronikus informá ció szabadsá gró l
• 2003. évi C. tö rvény az elektronikus hírkö zlésrő l (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklá m bevá lt gyakorlatá ra vonatkozó
EASA/IAB-ajá nlá sró l
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