Adatkezelési tájékoztató - Rövid összefoglaló

Sze élyes adatokat sak a tör é yek ek
11. pontjában tájékoztattuk.

egfelelőe gyűjtü k és kezelü k. Erről korá

a az ÁSZF

DM levelet csak hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a
lehető leg izto ságosa a tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott
elérhetőségei k egyiké .
Az adatkezelő adatai: Név: Fa Kinga Levelezési cím: 1152 Budapest, Szilas park 4. I/108.
E-mail: ugyfelszolgalat@penzugyiterkep.hu
Érintett weboldalak/honlapok:
- www.penzugyiterkep.hu
- www.hatekony-haztartas.hu
- www.menukalkulator.hu
- www.penzugyiorangyal.hu
- www.penzugyiterkep.hu/bolt
- www.modernsuli.hu
A felsorolt ho lapoko az ol asók ak lehetősége a i gye es a yagok letöltésre és
levélsorozatokra feliratkozni, ingyenes hírlevelekre való feliratkozásra, blogbejegyzésekhez
hozzászólni, e-book-okat, online tanfolyamot, könyveket, játékot és tanácsadást megrendelni.
A hírlevélre való feliratkozásnál és a termékek vagy szolgáltatások megrendelésénél olyan adatok
egadását kérjük, a elyek sze élyes adat ak i ősülhet ek. A feliratkozás és a egre delés
önkéntes, és a jelen adatkezelési tájékoztató ismeretében történik.
A ho lap üze eltetője, Fa Ki ga, i t adatkezelő, agára éz e kötelező ek is eri el jele
tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő fe

tartja

agá ak a jogot jele tájékoztató ár ikori

eg áltoztatására.

Adatkezelés nyilvántartási száma: hírlevél és DM küldés céljából kezelt adatbázis nyilvántartási
száma: NAIH-57077/2012.
Webáruház üzemeltetése céljából kezelt adatbázis nyilvántartási száma: NAIH-91824/2015.
Adat édel i tisztség iselő
Az adatkezelő e
alkalmazását.

folytat olya te éke ységet, a ely i dokolttá te

é adat édel i tiszt iselő

Bevezetés
A weboldal/honlap üze eltető ég e e: Fa Ki ga EV (Címe: 1152 Budapest, Szilas park 4. I/108.;
adószáma: 64790723-1-42 a to á iak a : Szolgáltató/szolgáltató, adatkezelő/Adatkezelő alá veti
agát a kö etkező tájékoztató ak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §
(1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban:
Felhasználó/felhasz áló az adatkezelés egkezdése előtt közöl i kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláso alapul agy kötelező.
Az éri tettet az adatkezelés egkezdése előtt egyértel űe és részletese tájékoztat i kell az adatai
kezelésé el kap solatos i de té yről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult sze élyéről, az adatkezelés időtarta áról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat
kezelhető akkor is, ha az éri tett hozzájárulásá ak eszerzése lehetetle agy aránytalan költséggel
járna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelőre o atkozó jogi kötelezettség teljesítése éljá ól szükséges, agy
• az adatkezelő agy har adik sze ély jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
érdek ér é yesítése a sze élyes adatok édel éhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például
jelen esetben egy weboldalon/honlapon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk
nyilvánosságra hozatalával is:
a az adatgyűjtés té ye,
b) az érintettek köre,
az adatgyűjtés élja,
d az adatkezelés időtarta a,
e az adatok

egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye,

f az éri tettek adatkezeléssel kap solatos jogai ak és jogor oslati lehetőségei ek ismertetése,
valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási
száma.
A i de kor ér é yes adatkezelésről itt tud tájékozód i: http://www.penzugyiterkep.hu/altalanosszerzodesi-feltetelek-es-szerzoi-jogok
A tájékoztató ódosításai a fe ti í e törté ő közzététellel lép ek hatály a. A tájékoztató egyes
fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értel ező fogalmak (3.§)
1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azo osságára jelle ző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
3. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
ás ilág ézeti eggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a ű ügyi
személyes adat.
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely egfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű agy egyes ű eletekre kiterjedő – kezeléséhez.
5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
6. Adatkezelő: az a ter észetes agy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem re delkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely ű elet agy a
ű eletek összessége, így külö öse gyűjtése, fel étele, rögzítése, re dszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jelle zők pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
8. Adattovábbítás: az adat meghatározott har adik sze ély szá ára törté ő hozzáférhető é tétele.
9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára törté ő hozzáférhető é tétele.
10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
eghatározott időre törté ő korlátozása éljá ól.
13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési ű eletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetle ül a ű eletek égrehajtásához alkal azott ódszertől és eszköztől, ala i t az
alkal azás helyétől, felté e hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem re delkező
szer ezet, aki agy a ely az adatkezelő el kötött szerződése alapjá - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján törté ő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szer , a ely az elektro ikus úto kötelezőe közzétee dő
közérdekű adatot előállította, illet e a ely ek a űködése sorá ez az adat keletkezett.
17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szer , a ely - ha az adatfelelős e
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

aga teszi közzé az

18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
re delkező szer ezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelő el agy az
adatfeldolgozóval.
Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§ )
. Sze élyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az éri tett hozzájárul, agy
• azt tör é y agy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
. Sze élyes adat kezelhető akkor is, ha az éri tett hozzájárulásá ak eszerzése lehetetle vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre o atkozó jogi kötelezettség teljesítése éljá ól szükséges, agy
az adatkezelő agy har adik sze ély jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok édel éhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
. Ha az éri tett selek őképtele sége folytá agy ás elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét agy ja ait fe yegető köz etlen veszély elhárításához vagy
egelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
sze élyes adatai kezelhetőek.
4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez tör é yes kép iselőjé ek eleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelő el írás a kötött szerződés
égrehajtása, a szerződés ek tartal az ia kell i den olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így külö öse a kezele dő adatok meghatározását, az
adatkezelés időtarta át, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,
adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződés ek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell,
hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatai ak a szerződés e
eghatározottak szeri ti
kezeléséhez.
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásá al került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat tör é y eltérő re delkezésé ek hiá yá a
• a rá o atkozó jogi kötelezettség teljesítése éljá ól, agy

• az adatkezelő agy har adik sze ély jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
ér é yesítése a sze élyes adatok édel éhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4. § [1]-[2])
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdeké e kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
. Csak olya sze élyes adat kezelhető, a ely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
érték e és ideig kezelhető.
Az adatkezelés egyéb elvei (4. § [3]-[4])
A sze élyes adat az adatkezelés sorá
i daddig egőrzi e i őségét, a íg kap solata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a honlap/weboldal fu k io alitásá ak űködése köré e
a kö etkezőket:
a az adatgyűjtés té ye,
b) az érintettek köre,
az adatgyűjtés élja,
d az adatkezelés időtarta a,
e az adatok

egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
. Az adatgyűjtés té ye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail
cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztrá ió időpo tja,
regisztrációkori IP cím.
3. Az érintettek köre: A honlapon/weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
. Az adatgyűjtés élja: Szolgáltató a e oldal teljes körű hasz álata, pl. szolgáltatás nyújtására
irá yuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

. Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a szá itelről szóló
. é i C. törvény 169. § (2)
ekezdése alapjá é ig eg kell őriz i ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján isszakereshető ódo
egőriz i.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye: A sze élyes adatokat az
adatkezelő u katársai kezelhetik, a fe ti alapel ek tisztelet e tartásá al.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő lehetséges adatok
módosítását lehet elvégezni a weboldalakon, pl.: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes
adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 1152 Budapest, Szilas park 4.I/108.
- e-mail útján az ugyfelszolgalat@penzugyiterkep.hu e-mail címen.
8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalo
al összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 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 yújtása 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.)
. A szolgáltató az i for á iós társadalo
al összefüggő szolgáltatás yújtására irá yuló
szerződés ől szár azó díjak szá lázása éljá ól kezelheti az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet,
ala i t a szolgáltatás igé y e ételé ek időpo tjára, időtarta ára és helyére vonatkozó adatokat.
2. 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 yújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így
különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igé y e e ő ek ímzett elektronikus
hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél
előzetes eghatározása ellett és az igé y e e ő hozzájárulása alapján kezelhet.

. Az igé y e e ő ek az i for á iós társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét
egelőzőe és a szolgáltatás igé ybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az
adatkezelést megtilthassa.
. A kezelt adatokat töröl i kell a szerződés létrejötté ek el aradását, a szerződés egszű ését,
valamint a szá lázást kö etőe . Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési él egszű t, agy az
igé y e e ő így re delkezik. Tör é y eltérő re delkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el
kell végezni.
6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe ve ő az i for á iós társadalo
al összefüggő
szolgáltatás igé y e étele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a
szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideért e az igé y e e ő el
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop/weboldal cookie adatkezelése körében a
kö etkezőket:
a az adatgyűjtés té ye,
b) az érintettek köre,
az adatgyűjtés élja,
d az adatkezelés időtarta a,
e az adatok

egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
. We oldalakra/ho lapokra jelle ző ookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kér i az éri tettektől.
. Az adatkezelés té ye, a kezelt adatok köre: egyedi azo osítószá , dátu ok, időpo tok
4. Az érintettek köre: A weboldalt/honlapot látogató valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, az érdeklődési kör és az esetleges
megrendelés/megrendelések nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
. Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatkezelés időtarta a a session
cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye: A sze élyes adatokat az
adatkezelő u katársai kezelhetik, a fe ti alapel ek tisztelet e tartásá al.
8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az éri tett ek lehetőségük van a
cookie-kat töröl i a ö gészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.
. Az adatkezelés jogalapja: Az éri tettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül törté ő közlésto á

ítás

agy arra az előfizető agy felhasz áló által kifejezetten kért, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
10. A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A
továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adat édel i el eiről ő e
információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
11. A weboldal/honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait hasz álja. A remarketing egy
olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal/honlap azoknak a felhasználóknak, akik korábban
már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat
egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A
weboldalt/honlapot felkereső felhasz álók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google
adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409.
Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni
személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
Hírlevél, DM tevékenység
. A gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
. é i XLVIII.
törvény 6. §-a értel é e Felhasz áló előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor egadott elérhetőségei pl.
elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél/Felhasználó a jelen tájékoztató re delkezéseit sze előtt tart a hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
i gye ese leiratkozhat az ajá latok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasz áló a reklá okról leiratkozhat az üze et e lé ő li kre katti t a.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése köré e a kö etkezőket:
a az adatgyűjtés té ye,
b) az érintettek köre,
az adatgyűjtés élja,
d) az adatkezelés időtarta a,
e az adatok

egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpo t.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, ter ékekről, ak iókról,
új funkciókról stb.
. Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye: A sze élyes adatokat az
adatkezelő u katársai kezelhetik, a fe ti alapel ek tisztelet e tartásá al.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen
leiratkozhat a hírle élről.
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a
gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzéte ője – a hozzájárulásban
meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot te ő sze élyek sze élyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat
csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelőe , a ak issza o ásáig kezelhető, és
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásá al adható át.
Facebook
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal/honlap adattovábbítási tevékenysége
köré e a kö etkezőket:
a az adatgyűjtés té ye,
b) az érintettek köre,
az adatgyűjtés élja,
d az adatkezelés időtarta a,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
. Az adatgyűjtés té ye, a kezelt adatok köre: Fa e ook. om közösségi oldalon regisztrált neve,
illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és
„lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a weboldalt/honlapot.
4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.
. Az adatkezelés időtarta a, az adatok egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről,

illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy címen
tájékozódhat az érintett.
6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtarta ára,
módjára, illetve az adatok törlési és ódosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal
szabályozása vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
http://www.facebook.com/about/privacy/)
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
Facebook.com weboldalon.

Adattovábbítás
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal/honlap adattovábbítási tevékenysége
köré e a kö etkezőket:
a az adatgyűjtés té ye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés élja,
d az adatkezelés időtarta a,
e az adatok

egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási
név, számlázási cím, számlázási név.
b) A továbbított adatok köre az esetleges online fizetés lebonyolítása érdekében: Vezeték- és
keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név.
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást/postai úton, vagy egyéb úton törté ő
szállítást kérő ala e yi éri tett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás
lebonyolítása/postai, vagy egyé úto törté ő szállítása.
. Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: A házhozszállítás/online fizetés/postai
úto törté ő szállítás le o yolításáig tart, illetve a számlázással kapcsolatos vonatkozó jogszabályok
szerint.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz
szállító/o li e fizetést/postai úto törté ő szállítást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a sze élyes
adatai ak ielő i törlését a szolgáltatást iztosító égtől.
Adatokat kezel ek az alá

i, szerződött égek:

Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatkezelési tájékoztató:
https://posta.hu/static/internet/download/Magyar_Posta_Zrt._adatkezelesi_tajekoztatoja_2015070
3.pdf

Magyar Lapterjesztő Zrt. - PickPack pontos kézbesítés
Cím: 1097 Budapest, Táblás utca 32.
Adatkezelési tájékoztató: http://www.pickpackpont.hu/privacyPolicy

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. - futárszolgálat
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Kapcsolat: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg?subject=98.806
E-mail: info@gls-hungary.com

Adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

FoxPost Zrt. - futárszolgálat, FoxPost csomagautomaták
Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.
Tájékozató: http://www.foxpost.hu/?page_id=43

OTP Bank Nyrt. - a ki

ű eletek

Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
I ter etes elérhetőség: www.otpbank.hu és https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

Silihost Kft. - autoresponder szolgáltatós és Adathang Bt.
Cím: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.

I ter etes elérhetőség: http://silihost.hu/kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: http://silihost.hu/adatvedelem

SalesAutopilot Kft. - marketingszoftver
Cím: 1024 Budapest, Margit körút 31-33.
I ter etes elérhetőség: https://www.salesautopilot.hu/
Adatkezelési tájékoztató: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/
Bithuszárok Bt. - Listamester levelezési rendszer, hírlevélküldés
Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Inter etes elérhetőség: http://bithuszarok.hu/elerhetoseg.php
Adatkezelési tájékoztató: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php

Prestashop – webáruház
Cím: https://addons.prestashop.com/en/contact-us
Adatkezelési tájékoztató: https://addons.prestashop.com/en/free-prestashop-modules/31944-gdprwhitepaper-.html
KBOSS.hu Kft. – számlázás
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Internetes elérhetőség:: info@szamlazz.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

7. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalo
al összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
. é i CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Adatbiztonság (7.§)
. Az adatkezelő köteles az adatkezelési ű eleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
. Az adatkezelő, illet e te éke ységi köré e az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

. Az adatokat egfelelő i tézkedésekkel éde i kell különösen 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.
4. A külö öző yil á tartások a elektro ikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
egfelelő te h ikai egoldással iztosíta i kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha
azt tör é y lehető é teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az éri tetthez re delhetők.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségé el törté ő hasz álatá ak egakadályozását;
. a ak elle őrizhetőségét és egállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d. a ak elle őrizhetőségét és egállapíthatóságát, hogy
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

ely sze élyes adatokat,

ikor és ki vitte

e. a telepített re dszerek üze za ar eseté törté ő helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az auto atizált feldolgozás sorá fellépő hi ákról jele tés készüljö .
. Az adatkezelő ek és az adatfeldolgozó ak az adatok iztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb
szi tű édel ét iztosítja, kivéve, ha az aránytalan ehézséget jele te e az adatkezelő ek.
Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, kérheti sze élyes adatai ak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a
kötelező adatkezelés ki ételé el - törlését vagy zárolását.
. Az éri tett kérel ére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtarta áról, az adatfeldolgozó e éről, í éről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és í zettjéről.
. Az adatkezelő az adatto á ítás jogszerűségé ek elle őrzése, ala i t az éri tett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
to á ításá ak időpo tját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogsza ály a
eghatározott egyé
adatokat.
. Az adatkezelő köteles a kérele
e yújtásától szá ított legrö ide idő alatt, legfeljebb azonban
apo elül, közérthető for ában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtarta áról, az esetleges adatfeldolgozó e éről, í éről és az
adatkezeléssel összefüggő te éke ységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és í zettjéről. Szolgáltató a kérele
e yújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfelje azo a
apo elül írás a , közérthető for á a adja eg a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
sze élyes adat az adatkezelő re delkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

egfelelő

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
re delkezésére álló i for á iók alapjá feltételezhető, hogy a törlés sérte é a
Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, a eddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűe em orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszű t, agy az adatok tárolásá ak törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
. Az adatkezelő egjelöli az általa kezelt sze élyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
eg egyértel űe .
. A helyes ítésről, a zárolásról, a egjelölésről és a törlésről az éri tettet, to á á mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára to á ították. Az értesítés ellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
. Ha az adatkezelő az éri tett helyes ítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérele kézhez ételét kö ető
apo elül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása eseté az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
. A Felhasz áló sza atolja a Szolgáltató ak adott ár i e ű i for á ió pl.: é , í , e ail cím,
telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából
eredő ár i e ű hi ás teljesítés iatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb
jellegű kö eteléssel e élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a
szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó
kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.
Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatát e ő agy har adik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrö ide idő elül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és dö téséről a kérel ezőt
írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az a ak alapjá tett i tézkedésekről értesíti i dazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől szá ított
apo elül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
. Az adatkezelő esetleges jogsértése elle pa asszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak egfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Az adatto á ítás jogszerűségét az adatát e ő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
éri tett lakóhelye agy tartózkodási helye szeri ti tör é yszék előtt is egi dítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
. Ha a íróság a kérele ek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatát e ő által kért
adat kiadására kötelezi.
. Ha a íróság az adatát e ő kérel ét elutasítja, az adatkezelő köteles az éri tett személyes adatát
az ítélet közlésétől szá ított apo elül töröl i. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni,
ha az adatát e ő a eghatározott határidő elül nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével törté ő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (22.§ )
. Ha az adatkezelő az éri tett adatai ak jogelle es kezelésé el agy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
. Ha az adatkezelő az éri tett adatai ak jogelle es kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.
. Az éri tettel sze e az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is. Az adatkezelő e tesül az okozott kárért aló felelősség és a sérele díj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés köré kí ül eső elháríthatatla ok idézte elő.
4. Nem kell megtéríte i a kárt és e kö etelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
- 2015. évi CLXXXVI. törvény
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalo
al összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről főképp a /A. §a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-

. é i C. tör é y az elektro ikus hírközlésről kifejezette a

.§-a)

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról

