ADATVÉDELMI ÉS
ADATKEZELÉSI T
 ÁJÉKOZTATÓ
1. BEVEZETÉS
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja,
hogy
az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
számú Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) követelményeinek
érvényesülését, a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét
szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Ügyfelei személyes
adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen
célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes
adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önöket és azokat hogyan
gyakorolhatják.
A Formosa Group Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság” vagy
„Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt,
ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul
érvényesüljenek.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben az adatvédelemmel
vagy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel
összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az
alábbi elérhetőségen: kapcsolat@formosagroup.hu
2. KI AZ ADATKEZELŐ?
Adatkezelő neve:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő elérhetősége (e-mail cím):
Adatkezelő elérhetősége (mobiltelefon):
Adatkezelő honlapja:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:

Formosa Group Kft.
8000 Székesfehérvár, Királykút ln. 20.
kapcsolat@formosagroup.hu
+36 30 465 2428
http://www.shoppy.hu
07-09-020858

3. MILYEN FOGALMAKKAL JÓ, HA TISZTÁBAN VAN AZ ADATKEZELÉS SORÁN?
3.1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
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.
3.2. „Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
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3.3. „Jogalap”: a személyes adatok kezelésének jogalapja az a jogalap, amelyre az Ön
személyes adatainak használatakor hivatkozunk, azért, hogy annak jogszerűségét
biztosítsuk.
3.4. „Hozzájárulás”: 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.
3.5. „Tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
3.6. „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.
3.7. „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.
3.8. „Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik.
3.9. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel.
3.10. „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.
3.11. „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából.
3.12. „Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
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hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
3.13. „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
3.14. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
3.15. „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.
3.16. „Adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
3. MILYEN ALAPELVEKET ALKALMAZUNK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE ÉS VÉDELME SORÁN?
Az adatvédelem a személyes és ezen belül a különleges adatok olyan jogi védelme,
amely az egyének magánszférájának védelmét, az érintett információs önrendelkezési
jogának biztosítását célozza az érintettel kapcsolatba hozható személyes adatok
kezelésének normatív szabályozása által.
A Társaság, mint adatkezelő felelős az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért,
és a megfelelés igazolására való képességért.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni. A Társaság az adatkezelésekkel kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően, jogszerűen, az érintett
számára átlátható módon gyakorolja.
A célhoz kötöttség elve alapján a Társaság kizárólag oly módon kezelhet személyes
adatot, hogy az meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és a személyes
adatokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
A személyes adatoknak az adattakarékosság elve alapján az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk, azaz csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas, továbbá csak
olyan mértékben és ideig, amely mértékben, és amely ideig ez a cél eléréséhez
feltétlenül szükséges.
A Társaság munkavállalói kizárólag a meghatározott feladataik ellátása céljából, a
részükre biztosított jogosultságok rendeltetésszerű használatával kezelhetnek
személyes adatot, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot
haladéktalanul – legkésőbb a jogszabályban előírt határidő leteltével – törölni kell. A
célhoz nem köthető adatkezelés tilos.
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A korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően a 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 tárolni csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból lehet.
A pontosság elve alapján a Társaság köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy
a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
Az integritás és bizalmas jelleg elve alapján az adat kezelését oly módon kell végezni,
hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
A Társaság automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást, profilalkotást
nem alkalmaz.
Az Adatkezelő személyes adatot jogszerűen akkor kezelhet, ha a felsorolt feltételek
legalább egyike teljesül:
a) az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, konkrét és egyértelmű
hozzájárulását adta személyes adatainak konkrét célból, meghatározott körben
és meghatározott ideig 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 közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges;
f) 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.
Adattovábbításnak minősül, ha az adatot meghatározott harmadik fél számára
hozzáférhetővé teszik. Az adattovábbítás, mint adatkezelési művelet is csak a
megfelelő jogalap fennállása mellett történhet.
Harmadik féltől érkező, személyes adat közlésére irányuló megkeresés csak akkor
teljesíthető, ha az jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekű adatkezelés,
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges, illetve ha az érintett hozzájárult.
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Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén
nem sérülhet a természetes személyeknek az Unióban a GDPR által biztosított
védelem szintje. Ennek megfelelően adattovábbításra csak akkor kerülhet sor, ha a
harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó a GDPR teljes betartása mellett
teljesíti a GDPR-ban foglalt feltételeket.
A Társaság tevékenysége során állandó vagy eseti megbízás alapján Adatfeldolgozót
vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó igénybevételére az adatvédelemre vonatkozó
jogszabályok, elsősorban a GDPR rendelkezései az irányadók.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért,
megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért, zárolásáért és nyilvánosságra
hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót
eseti vagy általános felhatalmazása nélkül nem vehet igénybe.
Adatfeldolgozó igénybevétele esetén dokumentáltan gondoskodni kell arról, hogy az
adatfeldolgozásra irányuló szerződésekben jelen Tájékoztató ismerete és betartása,
továbbá a titoktartás, mint kötelezettség, a szerződő félre, valamint azok
foglalkoztatottjaira is kiterjedjen.
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4. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?
4.1. Regisztráció a weboldalon
4.1.1. Az adatkezelés célja: személyes adatainak megadásával Ön regisztrálni
tudjon weboldalunkon és igénybe tudja venni szolgáltatásainkat.
4.1.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:
a) az Ön vezeték- és utónevei;
b) az Ön irányítószáma;
c) az Ön születési éve;
d) az Ön neme;
e) az Ön e-mail címe;
f) az Ön belépési azonosító adatai (felhasználónév) és jelszava;
g) a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a
hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).
4.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.
4.1.4. Az adatkezelés időtartama: a 4.1.2. pontban megadott személyes
adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás
igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az
adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).
4.1.5. Adatfeldolgozó: Contabo GmbH (székhely: Németország, 81549
München, Aschauer Straße 32a., e-mail cím: info@contabo.com).
4.1.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az Ön
személyes adatainak tárolása (az adatfeldolgozó személyes adatok
megismerésére nem jogosult).
4.1.7. Adattovábbítás: 4.1.8. Adattovábbítás célja: -
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4.2. Viták, panaszok kezelése, garanciális ügyintézés:
4.2.1. Az adatkezelés célja: személyes adatok gyűjtése viták, panaszok
benyújtása, kezelése, garanciális ügyintézés érdekében.
4.2.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:
a) az Ön vezeték- és utónevei;
b) az Ön irányítószáma;
c) az Ön születési éve;
d) az Ön neme;
e) az Ön e-mail címe;
f) a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a
hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).
g) információ az online vásárlásairól (a vásárolt termékre vonatkozó adatok, a
vásárlás időpontja, fizetés módja);
h) panasz tartalma.
4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség.
4.2.4. Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt
megőrizni.
4.2.5. Adatfeldolgozó: 4.2.6. Az adatfeldolgozás célja: 4.2.7. Adattovábbítás: 4.2.8. Adattovábbítás célja: 4.3. Kapcsolatfelvétel, marketing célú megkeresések
4.3.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása Ön és Társaságunk
között, információ nyújtása, marketing megkeresések.
4.3.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:
a) az Ön vezeték- és utónevei;
b) az Ön irányítószáma;
c) az Ön születési éve;
d) az Ön neme;
e) az Ön e-mail címe
f) a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a
hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).
4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.
4.3.4. Az adatkezelés időtartama: a 4.3.2. pontban megadott személyes
adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás
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igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az
adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).
4.3.5. Adatfeldolgozó: Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA) és Adatfeldolgozó: Contabo GmbH
(székhely: Németország, 81549 München, Aschauer Straße 32a., e-mail cím:
info@contabo.com).
4.3.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint a
hírlevelek kiküldésében történő közreműködés, valamint az Ön személyes
adatainak tárolása (Contabo GmbH).
4.3.7. Adattovábbítás: 4.3.8. Adattovábbítás célja: 4.4. Nyereményjáték
4.4.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása Ön és Társaságunk
között, nyeremény közzététele
4.4.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:
a) az Ön vezeték- és utónevei;
b) az Ön irányítószáma;
c) az Ön születési éve;
d) az Ön neme;
e) az Ön e-mail címe
f) a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a
hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).
4.4.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.
4.4.4. Az adatkezelés időtartama: amennyiben Ön nem nyert, úgy a
nyereményjáték időtartama; amennyiben Ön nyert, úgy a számvitelről szóló
törvény alapján 8 év. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt
adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő
(5 év).
4.4.5. Adatfeldolgozó: Contabo GmbH (székhely: Németország, 81549
München, Aschauer Straße 32a., e-mail cím: info@contabo.com).
4.4.6. Az adatfeldolgozás célja: az Ön személyes adatainak tárolása (Contabo
GmbH).
4.4.7. Adattovábbítás: 4.4.8. Adattovábbítás célja: -
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5. A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket)
használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit
honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos
beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban,
hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem
alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni
azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön
eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k
(sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása
tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k és azok főbb jellemzői:
5.1. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal
használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető
funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz
elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.
5.2. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k
információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy
mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a
weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító
információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak.
Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk.
Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
a) PHPSESSI D: Egy saját süti, amely feltétlenül szükséges cookie. Az
Adatkezelő által használt süti, feladata a munkamenetek állapotának
lekérése, a munkamenetek között. A süti nem tárol személyes adatot. A
böngésző bezárásáig vagy a munkamene t végéig.
b) __cfduid: Harmadik fél által használt süti, feltétlenül szükséges cookie.
Cloudflare, Ltd. (2nd Floor 25 Lavington Street London), által használt süti
feladata a kliensek egyedi azonosítása amely biztonsági beállításokat
alkalmaz felhasználónként, a süti nem tárol személyes adatot.
Élettartama 1 év.
c) _uid: Egy saját süti, amely feltétlenül szükséges cookie. Az oldal
betöltésének gyorsítására szolgál, a süti nem tárol személyes adatot.
Élettartama 20 év.
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d) Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a
látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google
cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések
testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy
megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel
vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a
hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés
funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére,
amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori
alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló
jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések
megjelenítésének elkerülése.
e) Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze,
amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy
pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás
cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a
weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A
webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a
Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val
együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk
meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az
interneten.
● A Google Analytics által használt fő cookie a „_ _ga” cookie.
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA), által használt süti feladata az egyedi felhasználók
azonosítása a böngészési munkamenetekben . A rendszer nem tudja
azonosítani az egyedi felhasználókat a különböző böngészőkön
vagy eszközökön. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés
statisztikai süti. Élettartama 2 nap.
● _gid: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA), által használt süti feladata a felhasználók
megkülönböztetése . Egyedi session azonosítót tárol amelyekhez a
felhasználó fogyasztási szokásainak tulajdonságait kapcsolja.
Webhely látogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti.
Élettartama 2 nap.
f) Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a
Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés,
illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések
keresésekor jelenhetnek meg.
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g) Cookie elfogadás: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban
elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
h) Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód,
amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról,
célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési
adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel
segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat,
hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési
szabályzatát
itt
tanulmányozhatja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos
funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb
tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
● Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-co
okies#ie=ie-11
● Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-stor
e-on-your-computer
● Mozilla:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torl
ese-szamito
● Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
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.
Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak,
akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben
marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

11

6. Az érintettek jogainak érvényesítése
6.1. Az érintett jogai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

tájékoztatáshoz való jog;
hozzáférési jog;
helyesbítéshez való jog;
törléshez való jog;
adatkezelés korlátozásához való jog;
adathordozhatósághoz való jog;
tiltakozáshoz való jog;
hozzájárulás visszavonásának joga.

6.2. Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő által az érintettek részére külön kérés nélkül biztosítani kell a
tájékoztatást, valamint az érintett kérésére/megkeresésére adott hozzáférési jogot.
Az érintett jogosult – az adatkezeléshez történő hozzájárulást megelőzően –
tájékoztatást kérni, amelynek az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja,
d) az adatkezelés jogalapja;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkében, a
47. cikkében vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az
azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére
való hivatkozás.
6.3. Hozzáférési jog
Az érintett jogosult az Adatkezelő által vagy nevében kezelt adatai kezeléséről
visszajelzést kapni, amelynek az alábbi információt kell tartalmaznia:
a) az adatkezelés jogos céljait;
b) az érintett személyes adatok kategóriáit;
c) az érintett személyes adatok címzettjeinek kategóriáit;
d) amennyiben lehetséges a személyes adatok tárolásának időtartamát, ha ez nem
lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
e) a személyes adatok forrását, ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
f) nem megfelelő védelmi szintet biztosító országba vagy megfelelőségi határozat
alapján történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákat.
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6.4. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
6.5. Törléshez való jog
Az érintett jogosult, a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni, ha:
a) személyes adataira már nincs szükség abból a jogos célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogos célja;
c) az érintett sikeresen tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték; vagy
e) az érintett személyes adatait jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
6.6. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni,
ha
a) az érintett vitatja adatai pontosságát, az adatok pontosságának az Adatkezelő által
történő ellenőrzéshez szükséges időtartamra;
b) jogellenes adatkezelés esetén;
c) az Adatkezelőnek már semmilyen jogos célból nincs szüksége az adatra, de az
érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli
azokat; vagy
d) az érintett tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, Adatkezelő jogos érdekei
fennállásának megállapításáig.
6.7. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, ha:
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul; vagy
b) az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítésén alapul; és az adatkezelés
automatizált módon történik.
6.8. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló vagy közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelése
ellen történő tiltakozás esetén Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen történő tiltakozás esetén a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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6.9. Hozzájárulás visszavonásának joga
Amennyiben az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés
jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről
tájékoztatni kell. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű
módon biztosítja, mint annak megadását. Amennyiben az érintett személyes adatát
nem személyes hozzájárulás alapján, hanem egyéb jogalapon (pl. jogszabályi
kötelezettség) kezeli az Adatkezelő, úgy ezen egyéb jogalapon a személyes adat
kezelése jogszerűen folytatható.
6.10. Az érintetti jogok érvényesítésének szabályai
Az érintetti jogok érvényesítésének intézkedésekről szóló tájékoztatást indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell
megadni az érintett részére. Ezen tájékoztatás ingyenes, azonban ha a kérelem
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban
az esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem
alapján történő intézkedést.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérti a
személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani a
Társasághoz vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával,
vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az érintett úgy ítéli meg, hogy
az az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok
védelmével kapcsolatos jogait, jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a
felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a
szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.
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7. Az adatbiztonság szempontjai, adatvédelmi intézkedések
Az Adatkezelő gondoskodik személyes adatok védelméről és a kockázatok
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságról. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat
védi a veszélyeztető tényezőktől, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a
véletlen vagy jogellenes megváltoztatástól, továbbítástól, elvesztéstől, nyilvánosságra
hozataltól, törléstől, bármely sérüléstől, valamint a megsemmisítéstől, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válástól.
Az Adatkezelő biztosítja a szükséges és alkalmas technikai és szervezési
intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos,
papíralapú adathordozókon tárolt adatok tekintetében.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak
érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek,
amikor az érintett személyes adataival dolgoznak.
8. Záró rendelkezések
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.
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