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Név

Partitúra Zenemű- és Hangszer Webáruház
partiturabolt.hu
+36 34/311-743
Soltész Kálmán egyéni vállalkozó
+36 70/614-06-83
Széékhély: 
2800 Tatabaénya 
Szélim ué t 20.

Adatkezelési
tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
https://partiturabolt.hu/hu/information/3
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BEVEZETÉS  

A Partitúra  Zenemű  és  Hangszerbolt  Webáruház  (a  tovaébbiakban:  Szolgaé ltatoé ,
adatkézéloő ) alaé  véti magaé t a koö vétkézoő  taé jéékoztatoé nak.

A  térméészétés  széméélyéknék  a  széméé lyés  adatok  kézéléésé  tékintétéébén  toö rtéénoő
véédélmééroő l  éés  az  ilyén  adatok  szabad  aé ramlaésaé roé l,  valamint  a  95/46/EK  réndélét
hataé lyon kíévuö l hélyézéésééroő l (aé ltalaénos adatvéédélmi réndélét) AZ EURÓÓ PAI PARLAMENT
EÓ S  A  TANAÓ CS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  aéprilis  27.)  szérint  az  alaébbi
taé jéékoztataé st adjuk.

Jélén adatkézéléési taé jéékoztatoé  az alaébbi oldalak adatkézélééséé t szabaé lyozza:

Az adatkézéléési taé jéékoztatoé  éléérhétoő  az alaébbi oldalroé l:       
https://partiturabolt.hu/hu/information/3

A taé jéékoztatoé  moé dosíétaé sai a fénti cíémén toö rtéénoő  koö zzéétéé téllél léépnék hataé lyba. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  

Néév: Soltéész Kaé lmaén
Széékhély: 2800 Tatabaénya, Szélim ué t 20.
E-mail: partiturabolt@gmail.com
Téléfon: +36/70-614-0683

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:  

Néév: Soltéész Kaé lmaén
Széékhély: 2800 Tatabaénya, Szélim ué t 20.
E-mail: partiturabolt@gmail.com
Téléfon: +36/70-614-0683
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  

1. „széméé lyés adat”: azonosíétott vagy azonosíéthatoé  térméészétés széméé lyré („éérintétt”)
vonatkozoé  baé rmély informaécioé ; azonosíéthatoé  az a térméészétés széméé ly, aki koö zvétlén
vagy  koö zvététt  moé don,  kuö loö noö sén  valamély  azonosíétoé ,  péé ldaéul  néév,  szaém,
hélyméghataé rozoé  adat, onliné azonosíétoé  vagy a térméészétés széméé ly tésti, fizioloé giai,
génétikai, széllémi, gazdasaégi, kulturaé lis vagy szociaé lis azonossaégaé ra vonatkozoé  égy
vagy toö bb téényézoő  alapjaén azonosíéthatoé ;

Wébaé ruhaézunk a vaé saé rlaé st régisztraécioé hoz koö ti biztonsaégi szémpontboé l.
Régisztraé cioé kor csak a légszuö kséégésébb adatokat kéérjuö k él:

 hasznaé lni kíévaént azonosíétoé t
 jélszoé t  (a  mégadott  jélszoé t  mi  ném  laé tjuk  éés  ném  ismérjuö k  biztonsaégi

szémpontboé l
Az élkéért légszuö kséégésébb széméé lyés adatok a koö vétkézoő k:

 Téljés néév
 é-mail cíém
 téléfonszaém

Wébaé ruhaézunk  oldalaén  csak  virtuaé lis  kommunikaé cioé  léhétséégés  (é-mail
ségíétséégéévél),  ézéért  az  élkéért  adatok  béazonosíétaé s  miatt  fontosak.  A  gyorsabb
kommunikaé cioé t ségíéti a téléfonszaém, ézéért kéérjuö k él.
Ha élféléjtétté jélszavaé t, a Jelszó küldés-ré kattintva tud ué j jélszoé t kéérni, amélyét
automatikusan généraé l wébaé ruhaé zunk. 
Téléfonon,  vagy  é-mailbén  is  kéérhét  ségíétséégét,  ha  ném  boldogul  a  „Jelszó
küldéssel”. Ekkor a béazonosíétaé s utaén az adatkézéloő  (Soltéész Kaé lmaén) kuö ld égy ué j
jélszoé t, azonban ézt ÓÖ nnék kéll mégjégyéznié, mért az élkuö ldéés utaén a wébaé ruhaé z
réndszéré ném oő rzi még a jélszoé t az ÓÖ n biztonsaéga éérdékéébén.

2. „adatkézéléés”: a széméélyés adatokon vagy adataé llomaényokon automatizaé lt vagy ném
automatizaé lt  moé don  véégzétt  baé rmély  muő vélét  vagy  muő véléték  oö sszésséégé,  íégy  a
gyuő jtéés,  roö gzíétéés,  réndszérézéés,  tagolaé s,  taé rolaé s,  aé talakíétaé s  vagy  mégvaé ltoztataé s,
lékéérdézéés, bétékintéés, félhasznaé laé s, koö zléés tovaébbíétaé s, térjésztéés vagy égyééb moé don
toö rtéénoő  hozzaé féé rhétoő véé  téé tél  ué tjaén,  oö sszéhangolaé s  vagy oö sszékapcsolaé s,  korlaé tozaé s,
toö rléés, illétvé mégsémmisíétéés;

3. „adatkézéloő ”: az a térméészétés vagy jogi széméély, koö zhatalmi szérv, uö gynoö kséég vagy
baé rmély  égyééb  szérv,  amély  a  széméé lyés  adatok  kézélééséénék  céé ljait  éés  észkoö zéit
oö naé lloé an vagy maésokkal égyuö tt méghataé rozza; ha az adatkézéléés céé ljait éés észkoö zéit
az  unioé s  vagy  a  tagaé llami  jog  hataé rozza  még,  az  adatkézéloő t  vagy  az  adatkézéloő
kijéloö léésééré  vonatkozoé  kuö loö noö s  szémpontokat  az  unioé s  vagy  a  tagaé llami  jog  is
méghataé rozhatja;

4. „adatféldolgozoé ”: az a térméészétés vagy jogi széméé ly, koö zhatalmi szérv, uö gynoö kséég
vagy baé rmély égyééb szérv, amély az adatkézéloő  névéébén széméé lyés adatokat kézél;

5. „cíémzétt”:  az  a  térméészétés  vagy  jogi  széméé ly,  koö zhatalmi  szérv,  uö gynoö kséég  vagy
baé rmély  égyééb  szérv,  akivél  vagy  améllyél  a  széméélyés  adatot  koö zlik,  fuö ggétlénuö l
attoé l,  hogy harmadik féé l-é. Azon koö zhatalmi szérvék, amélyék égy égyédi vizsgaé lat
kérétéébén az unioé s vagy a tagaé llami joggal oö sszhangban féérhétnék hozzaé  széméé lyés
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adatokhoz,  ném minoő suö lnék  cíémzéttnék;  az  émlíététt  adatok  é  koö zhatalmi  szérvék
aé ltali  kézéléésé  még  kéll,  hogy  féléljén  az  adatkézéléés  céé ljainak  mégféléloő én  az
alkalmazandoé  adatvéédélmi szabaé lyoknak;

6. „az éérintétt  hozzaé jaé rulaé sa”:  az éérintétt  akarataénak oö nkééntés,  konkréé t  éés  mégféléloő
taé jéékoztataé son alapuloé  éés égyéértélmuő  kinyilvaéníétaé sa, améllyél az éérintétt nyilatkozat
vagy  a  mégéroő síétéést  féé lrééérthététlénuö l  kiféjézoő  csélékédét  ué tjaén  jélzi,  hogy
béléégyézééséé t adja az oő t éé rintoő  széméélyés adatok kézéléésééhéz;

Wébaé ruhaézunkba  (partiturabolt.hu) a  régisztraé lt  széméélyék  (tovaébbiakban
Felhasználó)  Azonosítójukkal éés  Jelszavukkal béléépvé jobb oldalt a  Belépés
alatti  ménuö sorban  az  Adatmódosítás ménuö pontra  kattintva  moé dosíéthatjaék
adataikat. 
A regisztrált  személy (FELHASZNÁLÓ) adatainak törlését csak írásban (é-
mailbén:  partiturabolt@gmail.com -  ajaénlott  lévéé lbén:  Partitué ra  Wébaéruhaé z-
Soltéész Kaé lmaén 2800 Tatabaénya, Szélim ué t 20. cíémén)  kérheti! 
AZ ADATMÓÓ DÓSIÓTAÓ ST, VAGY TÓÖ RLEÓ ST, CSAK AKKÓR TUDJUK VEÓ GREHAJTANI,
HA  A  FELHASZNÁLÓ  AZONOSÍTÓJÁT,  NEVÉT  MEGADTA  EÓ S  EZAÓ LTAL  BE
TUDTUK AZÓNÓSIÓTANI!

TÖRLÉSKOR A FELHASZNÁLÓ MINDEN ADATA TÖRLŐDIK AZ ÁRUHÁZBÓL:
 a személyes adatok (néév, cíém, téléfonszaém, é-mail cíém)
 eddigi rendelései
 a rendelésekkor kapott és még fel nem használt bónusz pontok

A TÖRLÉS KÖVETKEZMÉNYEI: 
 nem kap születésnapi kupont
 nem tud részt venni a bónusz pont játékokban
 ha kért hírlevelet, ezután nem kap többet

A  TÖRLÉSRŐL  E-MAILBEN  TÁJÉKOZTATJUK  A  REGISZTRÁLT  SZEMÉLYT
(FELHASZNAÓ LÓÓ T)!

Az  adatkézéléés  moé djaé roé l,  moé dosíétaé saé roé l,  a  toö rléésroő l  téléfonon  éés  é-mailbén  is
éérdékloő dhét Soltéész Kaé lmaénnaé l a koö vétkézoő  éléérhétoő séégékén régisztraé cioé  éloő tt éés
utaén is:
é-mail: partiturabolt@gmail.com
Téléfon: +36/70-614-0683

7. „adatvéédélmi incidéns”: a biztonsaég olyan sééruö léésé, amély a tovaébbíétott, taé rolt vagy
maés  moé don  kézélt  széméé lyés  adatok  véé létlén  vagy  jogéllénés  mégsémmisíétééséé t,
élvésztééséé t,  mégvaé ltoztataé saé t,  jogosulatlan  koö zlééséé t  vagy  az  azokhoz  valoé
jogosulatlan hozzaé féé réést érédméényézi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  

A széméé lyés adatok:

a) kézélééséé t  jogszéruő én  éés  tisztésséégésén,  valamint  az  éérintétt  szaémaé ra  aé tlaé thatoé
moé don véégézzuö k („jogszéruő séég, tisztésséégés éljaé raé s éés aé tlaé thatoé saé g”);

b) gyuő jtéésé csak méghataé rozott,  égyéértélmuő  éés  jogszéruő  céé lboé l  toö rtéénik,  éés  azokat
ném kézéljuö k ézékkél a céé lokkal oö sszé ném égyéztéthétoő  moé don; a 89. cikk (1)
békézdééséénék  mégféléloő én  ném  minoő suö l  az  érédéti  céé llal  oö sszé  ném
égyéztéthétoő nék  a  koö zéérdékuő  archivaé laé s  céé ljaéboé l,  tudomaényos  éés  toö rtéénélmi
kutataé si  céé lboé l  vagy  statisztikai  céé lboé l  toö rtéénoő  tovaébbi  adatkézéléés  („céé lhoz
koö toö ttséég”);

c) az  adatkézéléés  céé ljai  mégféléloő ék  éés  rélévaénsak  (léényégré  toö roő ék)   éés  a
szuö kséégésré korlaé tozoé dnak („adattakaréékossaég”);

d) pontosnak  éés  szuö kséég  ésétéén  naprakéésznék  kéll  lénniuö k;  mindén  éészszéruő
intéézkédéést  mégtészuö nk  annak  éérdékéébén,  hogy  az  adatkézéléés  céé ljai
szémpontjaéboé l  pontatlan  széméélyés  adatokat  haladééktalanul  toö roö ljuö k  vagy
hélyésbíétjuö k („pontossaég”);

e) taé rolaé sa  olyan  formaéban  toö rtéénik,  amély  az  éérintétték  azonosíétaé saé t  csak  a
széméélyés adatok kézéléésé céé ljainak élééréésééhéz szuö kséégés idéig tészi léhétoő véé ; a
széméélyés adatok énnéé l  hosszabb idéig toö rtéénoő  taé rolaé saé ra csak akkor kéruö lhét
sor,  aménnyibén  a  széméélyés  adatok  kézéléésééré  a  89.  cikk  (1)  békézdééséénék
mégféléloő én koö zéérdékuő  archivaé laé s  céé ljaéboé l,  tudomaényos  éés  toö rtéénélmi kutataé si
céé lboé l  vagy  statisztikai  céé lboé l  kéruö l  majd  sor,  az  é  réndélétbén  az  éérintétték
jogainak  éés  szabadsaégainak  véédélmé  éérdékéébén  éloő íért  mégféléloő  téchnikai  éés
szérvézéési  intéézkédéésék  véégréhajtaé saé ra  is  figyélémmél  („korlaé tozott
taé rolhatoé saé g”);

f) kézélééséé t  oly  moé don  véégézzuö k,  hogy  mégféléloő  téchnikai  vagy szérvézéési
intéézkédéésék  alkalmazaé saé val  biztosíétva  légyén  a  széméé lyés  adatok  mégféléloő
biztonsaéga,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogéllénés  kézélééséévél,  véé létlén
élvésztééséévél,  mégsémmisíétééséévél  vagy  kaé rosodaé saé val  szémbéni  véédélmét  is
idééértvé („intégritaé s éés bizalmas jéllég”).

g) Személyes adatokat Öntől, és az Ön beleegyezésével gyűjtünk. 
ÓÖ n  a  régisztraé cioé kor  híérlévéé l,  kédvézméényréndszér,  vagy  vaé saé rlaé si  folyamat
soraén adja még szaémunkra az ézékhéz szuö kséégés adatokat. 

Tárolt személyes adatai: 

 néév, 

 téléfonszaém,

  é-mail cíém, 

 cíém (szaémlaé zaé s éé s postai kéézbésíétéé s ésétéén), 
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 szuö létéési daé tuma (szuö létéésnapi kupon ésétéén, ha kuö loö n mégadta), 

Önnel a következő módon tarjuk a kapcsolatot: 

 telefonon

 sms-sel

 e-mailben

  postai úton, postai küldemény formájában - réndélt aé rucikk(ék)ét élkuö ldjuö k

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 
megfelelés igazolására („élszaémoltathatoé saé g”).

ADATKEZELÉSEK  

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyuő jtéés téényé, a kézélt adatok koö ré éés az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Felhasználói név: Azonosító Azonosíétaé s, a régisztraé cioé  léhétoő véé  téé télé. 
Jélszoé A  félhasznaé loé i  fioé kba  toö rtéénoő  biztonsaégos

béléépéést szolgaé lja.
Vézétéék-éés kérésztnéév A  kapcsolatfélvéétélhéz,  a  vaé saé rlaé shoz  éés  a

szabaé lyszéruő  szaémla  kiaé llíétaé saéhoz
szuö kséégés.

E-mail cíém Kapcsolattartaé s.
Téléfonszaém Kapcsolattartaé s,  a  szaémlaézaé ssal,  vagy  a

szaé llíétaé ssal  kapcsolatos  kéérdéésék
hatéékonyabb égyéztétéésé.

Szaémlaé zaé si néév éés cíém A szabaé lyszéruő  szaémla kiaé llíétaé sa, tovaébbaé  a
szérzoő déés  léé tréhozaé sa,  tartalmaénak
méghataé rozaé sa,  moé dosíétaé sa,  téljésíétééséénék
figyélémmél  kíésééréésé,  az  abboé l  szaé rmazoé
díéjak  szaémlaézaé sa,  valamint  az  azzal
kapcsolatos koö vétéléésék éérvéényésíétéésé.

Szaé llíétaé si néév éés cíém A haézhoz szaé llíétaé s léhétoő véé  téé télé.
A vaé saé rlaé s/régisztraé cioé  idoő pontja Téchnikai muő vélét véégréhajtaé sa.
A vaé saé rlaé s/régisztraé cioé  kori IP cíém Téchnikai muő vélét véégréhajtaé sa.
Születési dátum Szuö létéésnapi kupon ésétéén.

Sém  a  félhasznaé loé néév,  sém  az  é-mail  cíém  ésétéébén  ném  szuö kséégés,  hogy  széméé lyés
adatot tartalmazzon.

2. Az éérintétték koö ré: A wébshop wéboldalon régisztraé lt/vaé saé rloé  valaménnyi éérintétt.
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3. Az adatkézéléés idoő tartama, az adatok toö rlééséénék hataé ridéjé: A régisztraé cioé  toö rlééséévél
azonnal. Az éérintétt aé ltal mégadott baé rmély széméélyés adat toö rléésééroő l az adatkézéloő  a
GDPR 19. cikké alapjaén, éléktronikus ué ton taé jéékoztatja az éérintéttét. Ha az éérintétt
toö rléési  kéérélmé kitérjéd az aé ltala mégadott é-mail  cíémré is,  akkor az adatkézéloő  a
taé jéékoztataé st  koö vétoő én  az  é-mail  cíémét  is  toö rli.  Kivéévé  a  szaémvitéli  bizonylatok
ésétéébén,  hiszén  a  szaémvitélroő l  szoé loé  2000.  éévi  C.  toö rvéény  169.  §  (2)  békézdéésé
alapjaén 8 éévig még kéll oő rizni ézékét 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.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  széméé lyés  adatokat  az  adatkézéloő  salés
(éértéékésíétoő )  éés  markéting  munkataé rsai  kézélhétik,  a  fénti  alapélvék  tisztélétbén
tartaé saé val.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
 Az éérintétt kéérélmézhéti az adatkézéloő toő l  a raé  vonatkozoé  széméé lyés adatokhoz

valoé  hozzaé féé réést, azok hélyésbíétééséé t, toö rlééséé t vagy kézélééséénék korlaé tozaé saé t, éés
 tiltakozhat az ilyén széméé lyés adatok kézéléésé éllén, valamint 
 az éérintéttnék joga van az adathordozhatoé saé ghoz, tovaébbaé  a hozzaé jaé rulaé s 

baé rmély idoő pontban toö rtéénoő  visszavonaésaéhoz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett  (Félhasznaé loé ) kezdeményezni:
- adatait a Felhasználó is moé dosíéthatja az aé ruhaé zban (partiturabolt.hu) 

Azonosítójával éés Jelszavával béléépvé jobboldalt a Belépés alatt az 
Adatmódosítás-ra kattintva, 

- postai ué ton: Partitué ra Wébaéruhaé z-Soltéész Kaé lmaén 2800 Tatabaénya, Szélim ué t 20.
cíémén,

- é-mail ué tjaén: partiturabolt@gmail.com é-mail cíémén, 
- téléfonon: +36/70-614-0683 szaémon béjélénthéti, de írásban meg kell 

erősítenie és csak ezután teljesíti az adatkezelő a kérést! 
- AZ ADATMÓÓ DÓSIÓTAÓ ST, VAGY TÓÖ RLEÓ ST, CSAK AKKÓR TUDJUK VEÓ GREHAJTANI,

HA  A  FELHASZNÁLÓ  AZONOSÍTÓJÁT,  NEVÉT  MEGADTA  EÓ S  EZAÓ LTAL  BE
TUDTUK AZÓNÓSIÓTANI!

TÖRLÉSKOR A FELHASZNÁLÓ MINDEN ADATA TÖRLŐDIK AZ ÁRUHÁZBÓL:
 a személyes adatok (néév, cíém, téléfonszaém, é-mail cíém)
 eddigi rendelései
 a rendelésekkor kapott és még fel nem használt bónusz pontok

A TÖRLÉS KÖVETKEZMÉNYEI: 
 nem kap születésnapi kupont
 nem tud részt venni a bónusz pont játékokban
 ha kért hírlevelet, ezután nem kap többet

7



2018. május 25. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

A  TÖRLÉSRŐL  E-MAILBEN  TÁJÉKOZTATJUK  A  REGISZTRÁLT  SZEMÉLYT
(FELHASZNAÓ LÓÓ T)!

7. Az adatkezelés jogalapja: 

7.1. a GDPR 6. cikk (1) békézdéés b) pontja, 

7.2. Az  éléktronikus  kéréskédélmi  szolgaé ltataé sok,  valamint  az  informaécioé s
taé rsadalommal oö sszéfuö ggoő  szolgaé ltataé sok égyés kéérdééséiroő l szoé loé  2001. éévi CVIII.
toö rvéény (a tovaébbiakban: Elkér tv.) 13/A. § (3) békézdéésé: 

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.

7.3. A szaémvitéli  jogszabaé lyoknak mégféléloő  szaémlaé t  kiaé llíétaé sa  ésétéén  a  6.  cikk (1)
békézdéés c) pontja.

7.4. A  szérzoő déésboő l  érédoő  koö vétéléésék  éérvéényésíétéésé  ésétéén  a  Polgaé ri
Toö rvéénykoö nyvroő l szoé loé  2013. éévi V. toö rvéény 6:21. §-a szérint 5 éév.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Taé jéékoztatjuk, hogy 

 az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges  .
 köteles   a széméélyés adatokat mégadni, hogy tudjuk a réndélééséé t téljésíéténi.
 az adatszolgaé ltataé s élmaradaésa azzal a következményekkel jaé r, hogy ném 

tudjuk a réndélééséé t féldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1. Adatféldolgozoé  aé ltal éllaé tott tévéékényséég: Térméékék kiszaé llíétaé sa, fuvarozaés
A  mégréndélt  térméékék  kiszaé llíétaé saé t,  utaénvéé tés  fizétéés  ésétéén  az  oö sszégék
bészédééséé t a Magyar Posta Zrt. MPL uö zlétaé ga véégzi, 

2. Adatféldolgozoé  mégnévézéésé éés éléérhétoő séégé: 
Magyar Posta Zrt. 
1138 Budapést, Dunaviraég utca 2-6.
Postacíém: 1540 Budapést
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3. Az  adatkézéléés  téényé,  a kézélt  adatok  koö ré:  Szaé llíétaé si  néév,  szaé llíétaé si  cíém,
téléfonszaém, é-mail cíém.

4. Az éérintétték koö ré: A haé zhoz szaé llíétaé st kééroő  valaménnyi éérintétt.
5. Az adatkézéléés céé lja: A mégréndélt térméék haé zhoz szaé llíétaé sa.

6. Az adatkézéléés  idoő tartama,  az adatok toö rlééséénék hataé ridéjé:  A haé zhoz szaé llíétaé s
lébonyolíétaé saé ig tart.

7. Az adatféldolgozaé s jogalapja: 6. cikk (1) békézdéés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatféldolgozoé  aé ltal éllaé tott tévéékényséég: Taé rhély-szolgaé ltataé s

2. Adatféldolgozoé  mégnévézéésé éés éléérhétoő séégé: 
Dr Pintéér Kft. 
2800 Tatabaénya
Mikszaé th Kaé lmaén utca 5.
téléfonszaém: +36 34/319-148

3. Az adatkézéléés téényé, a kézélt adatok koö ré: Az éérintétt aé ltal mégadott valaménnyi
széméélyés adat.

4. Az éérintétték koö ré: A wéboldalt hasznaé loé  valaménnyi éérintétt.
5. Az adatkézéléés céé lja: A wéboldal éléérhétoő véé  téé télé, mégféléloő  muő koö dtétéésé.

6. Az adatkézéléés idoő tartama, az adatok toö rlééséénék hataé ridéjé: Az adatkézéloő  éé s a
taé rhély-szolgaé ltatoé  koö zoö tti  mégaé llapodaé s  mégszuő nééséé ig,  vagy  az  éérintéttnék  a
taé rhély-szolgaé ltatoé  féléé  intéézétt toö rléési kéérélméé ig tart az adatkézéléés.

7. Az  adatféldolgozaés  jogalapja:  a  6.  cikk (1)  békézdéés  c)  éés  f)  pontja,  illétvé  az
éléktronikus  kéréskédélmi  szolgaé ltataé sok,  valamint  az  informaécioé s
taé rsadalommal oö sszéfuö ggoő  szolgaé ltataé sok égyés kéérdééséiroő l szoé loé  2001. éévi CVIII.
toö rvéény 13/A. § (3) békézdéésé. 

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZÖLJÜK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

Online fizetés

1. A Cíémzétt aé ltal éllaé tott tévéékényséég: Ónliné fizétéés
Wébaé ruhaézunkban léhétoő séégét biztosíétunk a bankkaé rtyaé sa fizétéésré. Ez ésétbén a
az  UniCrédit  bank biztonsaégos  oldalaé ra  iraényíétjuk,  ahol  a  bank az  aé ltalaénosan
mégszokott adatokat kééri:

 Bankkaé rtyaén féltuö ntététt néév
 Bankkaé rtya szaém
 Léjaé rati daé tum (hoé nap/éév)
 EÓ rvéényésíétéési koé d, CVV2/CVC2*
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2. Cíémzétt mégnévézéésé éés éléérhétoő séégé: 
UniCrédit Bank
1054 Budapést Szabadsaég téér 5-6.

3. Az adatkézéléés téényé, a kézélt adatok koö ré: Szaémlaézaé si adatok, néév, é-mail  
cíém

4. Az éérintétték koö ré: A wéboldalon fizétéést vaé lasztoé  valaménnyi éérintétt.

5. Az  adatkézéléés  céé lja:  Az  onliné  fizétéés  lébonyolíétaé sa,  a  tranzakcioé k  
visszaigazolaé sa  éés  a  félhasznaé loé k  véédélmé  éérdékéébén  véégzétt  fraud-
monitoring (visszaéé léésék éllénoő rzéésé)

6. Az  adatkézéléés  idoő tartama,  az  adatok  toö rlééséénék  hataé ridéjé:  Az  onliné  
fizétéés lébonyolíétaé saé ig tart. 

7. Az adatféldolgozaé s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) békézdéés b) pontja. Az 
adatkézéléés  az  éérintétt  kééréésééré  toö rtéénoő  onliné  fizétéés
téljésíétéésééhéz szuö kséégés.

8. Az éérintétt jogai: 

a. ÓÖ n taé jéékozoé dhat az adatkézéléés koö ruö lméényéiroő l, 
b. ÓÖ n jogosult arra, hogy az adatkézéloő toő l visszajélzéést kapjon, hogy a 

széméélyés  adatainak  kézéléésé  folyamatban  van-é,  illétvé  
hozzaé féé rhét  az  adatkézélééssél  kapcsolatos  valaménnyi
informaécioé hoz.

c. ÓÖ n jogosult arra, hogy az ÓÖ nré vonatkozoé  széméé lyés adatait tagolt, 
 koö rbén hasznaé lt, gééppél olvashatoé  formaé tumban mégkapja. 

d. ÓÖ n  jogosult  arra,  hogy  kééréésééré  az  adatkézéloő  indokolatlan  
kéésédélém néé lkuö l hélyésbíétsé a pontatlan széméélyés adatait.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Wébaé ruhaézakra jéllémzoő  cookié-k az ué gynévézétt „jélszoé val véédétt munkaménéthéz
hasznaé lt cookié”, „bévaé saé rloé kosaé rhoz szuö kséégés cookié-k” éés „biztonsaégi cookié-k”,
mélyék hasznaé lataéhoz ném szuö kséégés éloő zétés hozzaé jaé rulaé st kéérni az éérintéttéktoő l.

2. Az  adatkézéléés  téényé,  a kézélt  adatok  koö ré:  Egyédi  azonosíétoé szaém,  daé tumok,
idoő pontok

3. Az éérintétték koö ré: A wéboldalt laé togatoé  valaménnyi éérintétt.

4. Az  adatkézéléés  céé lja:  A  félhasznaé loé k  azonosíétaé sa,  a  „bévaé saé rloé kosaé r”
nyilvaéntartaé saé ra éés a laé togatoé k nyomon koö vétéésé.
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5. Az adatkézéléés idoő tartama, az adatok toö rlééséénék hataé ridéjé: 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

Munkaménét
suö tik (séssion)

Az éléktronikus
kéréskédélmi

szolgaé ltataé sok,
valamint az

informaé cioé s taé rsadalmi
szolgaé ltataé sok égyés

kéé rdééséiroő l szoé loé  2001.
CVIII. toö rvéény

(Elkértv.) 13/A. § (3)
békézdéésé

A vonatkozoé
laé togatoé i

munkaménét
lézaé raé saé ig tartoé

idoő szak

connéct.sid

6. Az  adatok  mégisméréésééré  jogosult  léhétséégés  adatkézéloő k  széméé lyé:  A  cookié-k
hasznaé lataéval ném kézél széméé lyés adatokat az adatkézéloő .

7. Az  éérintétték  adatkézélééssél  kapcsolatos  jogainak  ismértétéésé:  Az  éérintéttnék
léhétoő sééguö k van a cookié-kat toö roö lni a boö ngéészoő k Eszkoö zoö k/Béaé llíétaé sok ménuö jéébén
aé ltalaéban az Adatvéédélém ménuö pont béaé llíétaé sai alatt.

8. Az adatkézéléés jogalapja: Az éérintéttoő l hozzaé jaé rulaé s ném szuö kséégés, aménnyibén a
cookié-k  hasznaé lataénak  kizaé roé lagos  céé lja  az  éléktronikus  híérkoö zloő  haé loé zaton
kérésztuö l  toö rtéénoő  koö zlééstovaébbíétaé s vagy  arra  az  éloő fizétoő  vagy  félhasznaé loé  aé ltal
kiféjézéttén kéért, az informaécioé s taé rsadalommal oö sszéfuö ggoő  szolgaé ltataé s nyué jtaé saéhoz
a szolgaé ltatoé nak féltéé tlénuö l szuö kséégé van.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A „Googlé AdWords” névuő  onliné réklaémprogramot hasznaé lja az adatkézéloő , tovaébbaé
annak  kérétéin  béluö l  igéénybé  vészi  a  Googlé  konvérzioé koö vétoő  szolgaé ltataé saé t.  A
Googlé  konvérzioé koö vétéés  a  Googlé  Inc.  élémzoő  szolgaé ltataé sa  (1600  Amphithéatré
Parkway, Mountain Viéw, CA 94043, USA; „Googlé“).

2. Amikor  Félhasznaé loé  égy  wéboldalt  Googlé-hirdétéés  aé ltal  éér  él,  akkor  égy  a
konvérzioé koö vétééshéz  szuö kséégés  cookié  kéruö l  a  szaémíétoé géépééré.  Ezéknék a  cookié-
knak  az  éérvéényésséégé  korlaé tozott,  éés  ném  tartalmaznak  sémmilyén  széméé lyés
adatot, íégy a Félhasznaé loé  ném is azonosíéthatoé  aé ltaluk.

3. Amikor a Félhasznaé loé  a wéboldal bizonyos oldalait boö ngéészi, éés a cookié méég ném
jaé rt lé,  akkor a Googlé éés az adatkézéloő  is  laé thatja, hogy Félhasznaé loé  a hirdétéésré
kattintott.

4. Mindén  Googlé  AdWords  uö gyféé l  maé sik  cookié-t  kap,  íégy  azokat  az  AdWords
uö gyféléinék wéboldalain kérésztuö l ném léhét nyomon koö vétni.
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5. Az informaécioé k – mélyékét a konvérzioé koö vétoő  cookié-k ségíétséégéévél szérézték – azt a
céé lt  szolgaé ljaé k,  hogy az AdWords konvérzioé koö vétéést  vaé lasztoé  uö gyféléinék szaémaé ra
konvérzioé s statisztikaékat kéészíétsénék. Az uö gyfélék íégy taé jéékozoé dnak a hirdétéésuö kré
kattintoé  éés  konvérzioé koö vétoő  cíémkéévél  éllaé tott  oldalra  tovaébbíétott  félhasznaé loé k
szaémaé roé l.  Azonban olyan informaécioé khoz ném jutnak hozzaé ,  mélyékkél baé rmélyik
félhasznaé loé t azonosíétani léhétné.

6. Ha ném szérétné réészt vénni a konvérzioé koö vétéésbén, akkor ézt élutasíéthatja azaé ltal,
hogy boö ngéészoő jéébén létiltja a cookié-k télépíétééséénék léhétoő séégéé t. Ezutaén ÓÖ n ném fog
szérépélni a konvérzioé koö vétéési statisztikaékban.

7. Tovaébbi informaécioé  valamint a Googlé adatvéédélmi nyilatkozata az alaébbi oldalon
éérhétoő  él:  www.googlé.dé/policiés/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Googlé Analytics alkalmazaést hasznaé lja, amély a Googlé Inc. („Googlé”)
wébélémzoő  szolgaé ltataé sa.  A  Googlé  Analytics  ué gynévézétt  „cookié-kat”,
szoö végfaé jlokat  hasznaé l,  amélyékét  a  szaémíétoé géépééré  ménténék,  íégy  éloő ségíétik
Félhasznaé loé  aé ltal laé togatott wéblap hasznaé lataénak élémzééséé t. 

2. A  Félhasznaé loé  aé ltal  hasznaé lt  wéboldallal  kapcsolatos  cookié-kkal  léé tréhozott
informaécioé k réndszérint a Googlé égyik USA-béli szérvérééré kéruö lnék éés taé roloé dnak.
Az  IP-anonimizaé laé s  wéboldali  aktivaé laé saé val  a  Googlé  a  Félhasznaé loé  IP-cíéméé t  az
Euroé pai  Unioé  tagaé llamain  béluö l  vagy  az  Euroé pai  Gazdasaégi  Téérséégroő l  szoé loé
mégaé llapodaé sban réészés maés aé llamokban éloő zoő lég mégroö vidíéti. 

3. A téljés IP-cíémnék a Googlé USA-ban léévoő  szérvérééré toö rtéénoő  tovaébbíétaé saé ra éés ottani
léroö vidíétéésééré  csak kivéé télés ésétékbén kéruö l  sor.  Emé wéboldal  uö zéméltétoő jéénék
mégbíézaé saéboé l  a  Googlé  ézékét  az  informaécioé kat  arra  fogja  hasznaé lni,  hogy
kiéértéékéljé,  hogyan hasznaé lta a Félhasznaé loé  a  honlapot, tovaébbaé ,  hogy a wéboldal
uö zéméltétoő jéénék a honlap aktivitaé saé val oö sszéfuö ggoő  jéléntéésékét kéészíétsén, valamint,
hogy  a  wéboldal-  éés  az  intérnéthasznaé lattal  kapcsolatos  tovaébbi  szolgaé ltataé sokat
téljésíétsén. 

4. A Googlé Analytics kérétéin béluö l a Félhasznaé loé  boö ngéészoő jé aé ltal tovaébbíétott IP-cíémét
ném  vézéti  oö sszé  a  Googlé  maés  adataival.  A  cookié-k  taé rolaé saé t  a  Félhasznaé loé  a
boö ngéészoő jéénék  mégféléloő  béaé llíétaé saé val  mégakadaé lyozhatja,  azonban  félhíévjuk
figyélméét, hogy ébbén az ésétbén éloő fordulhat, hogy énnék a honlapnak ném mindén
funkcioé ja lész téljés koö ruő én hasznaé lhatoé . Mégakadaé lyozhatja tovaébbaé , hogy a Googlé
gyuő jtsé  éés  féldolgozza  a  cookié-k  aé ltali,  a  Félhasznaé loé  wéboldalhasznaé lattal
kapcsolatos adatait (bélééértvé az IP-cíémét is), ha létoö lti éés télépíéti a koö vétkézoő  linkén
éléérhétoő  boö ngéészoő  plugint. https://tools.googlé.com/dlpagé/gaoptout?hl=hu 
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HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A  gazdasaégi  réklaémtévéékényséég  alapvétoő  féltéé téléiroő l  éés  égyés  korlaé tairoé l  szoé loé
2008. éévi XLVIII. toö rvéény 6. §-a éértélméébén Félhasznaé loé  éloő zétésén éés kiféjézéttén
hozzaé jaé rulhat ahhoz,  hogy Szolgaé ltatoé  réklaémajaénlataival,  égyééb kuö ldéméényéivél a
régisztraé cioé kor mégadott éléérhétoő séégéin mégkéréssé.

2. Tovaébbaé  UÖ gyféé l a jélén taé jéékoztatoé  réndélkézééséit szém éloő tt tartva hozzaé jaé rulhat
ahhoz, hogy Szolgaé ltatoé  a réklaémajaénlatok kuö ldéésééhéz szuö kséégés széméélyés adatait
kézéljé.

3. Szolgaé ltatoé  ném  kuö ld  kéérétlén  réklaémuö zénétét,  éés  Félhasznaé loé  korlaé tozaé s  éés
indokolaé s néé lkuö l, ingyénésén léiratkozhat az ajaénlatok kuö ldéésééroő l. Ebbén az ésétbén
Szolgaé ltatoé  mindén -  a  réklaémuö zénéték kuö ldéésééhéz  szuö kséégés  -  széméélyés  adataé t
toö rli nyilvaéntartaé saéboé l éés tovaébbi réklaémajaénlataival ném kérési még a Félhasznaé loé t.
Félhasznaé loé  a réklaémokroé l léiratkozhat az uö zénétbén léévoő  linkré kattintva.

4. Az adatgyuő jtéés téényé, a kézélt adatok koö ré éés az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Néév, é-mail cíém. Azonosíétaé s,  a  híérlévéé lré  valoé  féliratkozaés

léhétoő véé  téé télé. 
A féliratkozaés idoő pontja Téchnikai muő vélét véégréhajtaé sa.
A féliratkozaés kori IP cíém Téchnikai muő vélét véégréhajtaé sa.

5. Az éérintétték koö ré: A híérlévéé lré féliratkozoé  valaménnyi éérintétt.

6. Az adatkézéléés céé lja: réklaémot tartalmazoé  éléktronikus uö zénéték (é-mail, sms, push
uö zénét) kuö ldéésé az éérintétt réészééré, taé jéékoztataé s nyué jtaé sa az aktuaé lis informaécioé kroé l,
térméékékroő l, akcioé kroé l, ué j funkcioé kroé l stb. 

7. Az  adatkézéléés  idoő tartama,  az  adatok  toö rlééséénék  hataé ridéjé:  a  hozzaé jaé ruloé
nyilatkozat visszavonaé saé ig, azaz a léiratkozaésig tart az adatkézéléés.

8. Az adatkézéléés nyilvaéntartaé si szaéma: folyamatban...

9. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  széméé lyés  adatokat  az  adatkézéloő  salés
(éértéékésíétoő )    éés  markéting munkataé rsai  kézélhétik,  a  fénti  alapélvék tisztélétbén
tartaé saé val.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az éérintétt kéérélmézhéti az adatkézéloő toő l  a raé  vonatkozoé  széméé lyés adatokhoz
valoé  hozzaé féé réést, azok hélyésbíétééséé t, toö rlééséé t vagy kézélééséénék korlaé tozaé saé t, éés

 tiltakozhat az ilyén széméé lyés adatok kézéléésé éllén, valamint 
 az éérintéttnék joga van az adathordozhatoé saé ghoz, tovaébbaé  a hozzaé jaé rulaé s 

baé rmély idoő pontban toö rtéénoő  visszavonaésaéhoz.
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11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, 
vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az 
adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett 
(Félhasznaé loé ) kezdeményezni:

- adatait a Félhasznaé loé  is moé dosíéthatja az aé ruhaézban (partiturabolt.hu) 
Azonosítójával éés Jelszavával béléépvé jobboldalt a Belépés alatt az 
Adatmódosítás-ra kattintva, 

- postai ué ton: Partitué ra Wébaéruhaé z-Soltéész Kaé lmaén 2800 Tatabaénya, Szélim ué t 20.
cíémén,

- é-mail ué tjaén: partiturabolt@gmail.com é-mail cíémén, 
- téléfonon: +36/70-614-0683 szaémon béjélénthéti, de írásban meg kell 

erősítenie és csak ezután teljesíti az adatkezelő a kérést!
- AZ ADATMÓÓ DÓSIÓTAÓ ST, VAGY TÓÖ RLEÓ ST, CSAK AKKÓR TUDJUK VEÓ GREHAJTANI,

HA  A  FELHASZNÁLÓ  AZONOSÍTÓJÁT,  NEVÉT  MEGADTA  EÓ S  EZAÓ LTAL  BE
TUDTUK AZÓNÓSIÓTANI!

TÖRLÉSKOR A FELHASZNÁLÓ MINDEN ADATA TÖRLŐDIK AZ ÁRUHÁZBÓL:
 a személyes adatok (néév, cíém, téléfonszaém, é-mail cíém)
 eddigi rendelései
 a rendelésekkor kapott és még fel nem használt bónusz pontok

A TÖRLÉS KÖVETKEZMÉNYEI: 
 nem kap születésnapi kupont
 nem tud részt venni a bónusz pont játékokban
 ha kért hírlevelet, ezután nem kap többet

A  TÖRLÉSRŐL  E-MAILBEN  TÁJÉKOZTATJUK  A  REGISZTRÁLT  SZEMÉLYT
(FELHASZNAÓ LÓÓ T)!

12. Az éérintétt baé rmikor, ingyenesen leiratkozhat a híérlévéé lroő l.

13. Az adatkezelés jogalapja: az éérintétt hozzaé jaé rulaé sa, 6. cikk (1) békézdéés a)  éés f)
pontja, éés a gazdasaégi réklaémtévéékényséég alapvétoő  féltéé téléiroő l éés égyés korlaé tairoé l
szoé loé  2008. éévi XLVIII. toö rvéény 6. § (5) békézdéésé:

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.

14. Taé jéékoztatjuk, hogy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán   alapul.
 köteles   a széméélyés adatokat mégadni, ha híérlévélét szérétné kapni toő luö nk.
 az adatszolgaé ltataé s élmaradaésa azzal a következményekkel jaé r, hogy ném 

tudunk ÓÖ nnék híérlévélét kuö ldéni.

14



2018. május 25. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyuő jtéés téényé, a kézélt adatok koö ré éés az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vézétéék-éés kérésztnéév Azonosíétaé s, kapcsolattartaé s.
E-mail cíém Kapcsolattartaé s.
Téléfonszaém Kapcsolattartaé s.
Születési dátum szuö létéésnapi kupon ésétéén.
Számlázási név és cím Azonosíétaé s,  a  mégréndélt  térméékékkél

kapcsolatosan félméruö loő  minoő séégi
kifogaé sok, kéérdéésék éés probléémaék kézéléésé.

2. Az éérintétték koö ré:  A wébshop wéboldalon vaé saé rloé  éés  minoő séégi  kifogaé ssal  éé loő ,
panaszt tévoő  valaménnyi éérintétt.

3. Az adatkézéléés idoő tartama, az adatok toö rlééséénék hataé ridéjé: A félvétt kifogaé sroé l
félvétt  jégyzoő koö nyv,  aé tirat  éés  az  arra  adott  vaé lasz  maé solati  péé ldaényait  a
fogyasztoé véédélémroő l szoé loé  1997. éévi CLV. toö rvéény 17/A. § (7) békézdéésé alapjaén 5
éévig kéll mégoő rizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes adatok címzettjei: A széméé lyés adatokat az adatkézéloő  salés (éértéékésíétoő )
éés markéting munkataé rsai kézélhétik, a fénti alapélvék tisztélétbén tartaé saé val.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az éérintétt kéérélmézhéti az adatkézéloő toő l  a raé  vonatkozoé  széméé lyés adatokhoz
valoé  hozzaé féé réést, azok hélyésbíétééséé t, toö rlééséé t vagy kézélééséénék korlaé tozaé saé t, éés

 tiltakozhat az ilyén széméé lyés adatok kézéléésé éllén, valamint 
 az éérintéttnék joga van az adathordozhatoé saé ghoz, tovaébbaé  a hozzaé jaé rulaé s 

baé rmély idoő pontban toö rtéénoő  visszavonaésaéhoz.

6. A személyes adatokhoz  való hozzáférést,  azok törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai ué ton a Partitué ra Wébaéruhaé z-Soltéész Kaé lmaén 2800 Tatabaénya, Szélim ué t  

20. cíémén,
- é-mail ué tjaén partiturabolt@gmail.com é-mail cíémén, 
- téléfonon +36 70/614-0683 a szaémon.
- A regisztrált személy (FELHASZNÁLÓ) adatainak törlését csak írásban (é-

mail, ajaénlott lévéé l)  kérheti! 
- AZ ADATMÓÓ DÓSIÓTAÓ ST, VAGY TÓÖ RLEÓ ST, CSAK AKKÓR TUDJUK VEÓ GREHAJTANI,

HA A FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓJÁT, NEVÉT MEGADTA EÓ S EZAÓ LTAL BE 
TUDTUK AZÓNÓSIÓTANI!

A  TÖRLÉSRŐL  E-MAILBEN  TÁJÉKOZTATJUK  A  REGISZTRÁLT  SZEMÉLYT
(FELHASZNAÓ LÓÓ T)!
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7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) békézdéés c) pont, éés a fogyasztoé véédélémroő l
szoé loé  1997. éévi CLV. toö rvéény 17/A. § (7) békézdéésé.

8. Taé jéékoztatjuk, hogy 

 a széméélyés adat szolgaé ltataé sa szerződéses kötelezettségen alapul.
 a szérzoő déés mégkoö tééséénék előfeltétele a széméélyés adatok kézéléésé.
 köteles   a széméélyés adatokat mégadni, hogy panaszaé t kézélni tudjuk.
 az adatszolgaé ltataé s élmaradaésa azzal a következményekkel jaé r, hogy ném 

tudjuk kézélni a hozzaénk bééérkézétt panaszaé t.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyuő jtéés téényé, a kézélt adatok koö ré: 
Facébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instagram stb. koö zoö sséégi oldalakon 
régisztraé lt névé, illétvé a félhasznaé loé  nyilvaénos profilkéépé.

2. Az éérintétték koö ré: Valaménnyi éérintétt,  aki régisztraé lt a Facébook/Googlé+/Twit-
tér/Pintérést/Youtubé/Instagram stb. koö zoö sséégi oldalakon, éés „laé jkolta” a wéboldalt.

3. Az adatgyuő jtéés céé lja: A koö zoö sséégi oldalakon, a wéboldal égyés tartalmi éléméinék,
térméékéinék, akcioé inak vagy magaénak a wéboldalnak a mégosztaé sa, illétvé „laé jkolaé -
sa”, néépszéruő síétéésé.

4. Az  adatkézéléés  idoő tartama,  az  adatok  toö rlééséénék  hataé ridéjé,  az  adatok
mégisméréésééré  jogosult  léhétséégés  adatkézéloő k  széméé lyé  éés  az  éérintétték
adatkézélééssél  kapcsolatos  jogainak  ismértétéésé:  Az  adatok  forraé saé roé l,  azok
kézéléésééroő l,  illétvé az aé tadaés  moé djaé roé l,  éé s  jogalapjaé roé l  az adott koö zoö sséégi  oldalon
taé jéékozoé dhat az éérintétt. Az adatkézéléés a koö zoö sséégi oldalakon valoé sul még, íégy az
adatkézéléés  idoő tartamaéra,  moé djaé ra,  illétvé  az  adatok  toö rléési  éés  moé dosíétaé si
léhétoő séégéiré az adott koö zoö sséégi oldal szabaé lyozaésa vonatkozik.

5. Az  adatkézéléés  jogalapja:  az  éérintétt  oö nkééntés  hozzaé jaé rulaé sa  széméé lyés  adatai
kézéléésééhéz a koö zoö sséégi oldalakon.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

1. Aménnyibén az adatkézéloő  szolgaé ltataé saink igéénybévéé télé soraén kéérdéés méruö lné fél,
ésétlég probléémaé ja lénné az éérintéttnék, a honlapon mégadott moé dokon (téléfon, é-
mail, koö zoö sséégi oldalak stb.) kapcsolatba lééphét az adatkézéloő vél.

2. Adatkézéloő  a  bééérkézétt  é-mailékét,  uö zénétékét,  téléfonon,  Facébook-on  stb.
mégadott adatokat az éérdékloő doő  névéévél  éés é-mail cíéméévél,  valamint maé s,  oö nkéént
mégadott  széméé lyés  adataéval  égyuö tt,  az  adatkoö zlééstoő l  szaémíétott  légféljébb  2  éév
éltéltéévél toö rli.

3. E  taé jéékoztatoé ban  fél  ném  sorolt  adatkézéléésékroő l  az  adat  félvéétélékor  adunk
taé jéékoztataé st.

4. Kivéétélés  hatoé saé gi  mégkéréséésré,  illétoő lég  jogszabaé ly  félhatalmazaé sa  alapjaén  maés
szérvék  mégkéréséésé  ésétéén  a  Szolgaé ltatoé  koö télés  taé jéékoztataé s  adaé saé ra,  adatok
koö zléésééré, aé tadaé saé ra, illétoő lég iratok réndélkézéésré bocsaé taé saé ra.

5. A Szolgaé ltatoé  ézén ésétékbén a mégkérésoő  réészééré – aménnyibén az a pontos céé lt éés
az adatok koö réé t mégjéloö lté – széméélyés adatot csak annyit éés olyan méértéékbén ad ki,
amély a mégkéréséés céé ljaénak mégvaloé síétaé saéhoz éléngédhététlénuö l szuö kséégés.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga

ÓÖ n  jogosult  arra,  hogy  az  adatkézéloő toő l  visszajélzéést  kapjon  arra  vonatkozoé an,  hogy
széméélyés adatainak kézéléésé folyamatban van-é, éés ha ilyén adatkézéléés folyamatban
van,  jogosult  arra,  hogy  a  széméélyés  adatokhoz  éés  a  réndélétbén  félsorolt
informaécioé khoz hozzaé féé réést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

ÓÖ n jogosult arra, hogy kééréésééré az adatkézéloő  indokolatlan kéésédélém néé lkuö l hélyésbíétsé
az ÓÖ nré vonatkozoé  pontatlan széméélyés adatokat. Figyélémbé véévé az adatkézéléés céé ljaé t,
ÓÖ n jogosult arra, hogy kéérjé a hiaényos széméé lyés adatok – égyébék méllétt kiégéészíétoő
nyilatkozat ué tjaén toö rtéénoő  – kiégéészíétééséé t.

3. A törléshez való jog

ÓÖ n jogosult arra, hogy kééréésééré az adatkézéloő  indokolatlan kéésédélém néé lkuö l toö roö ljé az
ÓÖ nré  vonatkozoé  széméé lyés  adatokat,  az  adatkézéloő  pédig  koö télés  arra,  hogy  ÓÖ nré
vonatkozoé  széméélyés  adatokat  indokolatlan  kéésédélém  néé lkuö l  toö roö ljé  méghataé rozott
féltéé télék ésétéén.
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4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az  adatkézéloő  nyilvaénossaégra  hozta  a széméé lyés  adatot,  éés  azt  toö roö lni  koö télés,  az
éléérhétoő  téchnoloé gia  éés  a  mégvaloé síétaé s  koö ltséégéinék  figyélémbévéétéléévél  mégtészi  az
éésszéruő én élvaé rhatoé  léépéésékét – idééértvé téchnikai intéézkédéésékét – annak éérdékéébén,
hogy taé jéékoztassa az adatokat kézéloő  adatkézéloő két, hogy ÓÖ n kéérélmézté a szoé ban forgoé
széméélyés  adatokra  mutatoé  linkék  vagy  é  széméélyés  adatok  maé solataénak,  illétvé
maé sodpéé ldaényaénak toö rlééséé t.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

ÓÖ n jogosult arra, hogy kééréésééré az adatkézéloő  korlaé tozza az adatkézéléést, ha az alaébbi
féltéé télék valamélyiké téljésuö l:

 ÓÖ n  vitatja  a  széméé lyés  adatok  pontossaégaé t,  éz  ésétbén  a  korlaé tozaé s  arra  az
idoő tartamra vonatkozik,  amély léhétoő véé  tészi,  hogy az adatkézéloő  éllénoő rizzé a
széméélyés adatok pontossaégaé t; 

 az adatkézéléés jogéllénés, éés ÓÖ n éllénzi az adatok toö rlééséé t, éés éhélyétt kééri azok
félhasznaé laé saénak korlaé tozaé saé t; 

 az adatkézéloő nék maér nincs szuö kséégé a széméélyés adatokra adatkézéléés céé ljaéboé l,
dé  ÓÖ n  igéényli  azokat  jogi  igéényék  éloő térjésztéésééhéz,  éé rvéényésíétéésééhéz  vagy
véédélmééhéz; 

 ÓÖ n tiltakozott az adatkézéléés éllén; éz ésétbén a korlaé tozaé s arra az idoő tartamra
vonatkozik,  amíég  mégaé llapíétaé sra  ném kéruö l,  hogy  az  adatkézéloő  jogos  indokai
élsoő bbséégét éé lvéznék-é ÓÖ n jogos indokaival szémbén.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

ÓÖ n  jogosult  arra,  hogy  az  ÓÖ nré  vonatkozoé ,  ÓÖ n  aé ltal  égy  adatkézéloő  réndélkézéésééré
bocsaé tott  széméélyés  adatokat  tagolt,  széé lés  koö rbén  hasznaé lt,  gééppél  olvashatoé
formaé tumban  mégkapja,  tovaébbaé  jogosult  arra,  hogy  ézékét  az  adatokat  égy  maé sik
adatkézéloő nék tovaébbíétsa anéé lkuö l,  hogy ézt akadaé lyoznaé  az az adatkézéloő ,  amélynék a
széméélyés adatokat a réndélkézéésééré bocsaé totta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 

ÓÖ n  jogosult  arra,  hogy  a  sajaé t  hélyzétéévél  kapcsolatos  okokboé l  baé rmikor  tiltakozzon
széméélyés adatainak a (...) kézéléésé éllén, idééértvé az émlíététt réndélkézéésékén alapuloé
profilalkotaé st is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a széméé lyés adatok kézéléésé koö zvétlén uö zlétszérzéés éérdékéébén toö rtéénik, ÓÖ n jogosult
arra, hogy baé rmikor tiltakozzon az ÓÖ nré vonatkozoé  széméé lyés adatok é céé lboé l toö rtéénoő
kézéléésé éllén, idééértvé a profilalkotaé st is, aménnyibén az a koö zvétlén uö zlétszérzééshéz
kapcsoloé dik.  Ha  ÓÖ n  tiltakozik  a  széméélyés  adatok  koö zvétlén  uö zlétszérzéés  éérdékéébén
toö rtéénoő  kézéléésé  éllén,  akkor  a  széméélyés  adatok  a  tovaébbiakban  é  céé lboé l  ném
kézélhétoő k.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

ÓÖ n  jogosult  arra,  hogy  né  térjédjén  ki  ÓÖ nré  az  olyan,  kizaé roé lag  automatizaé lt
adatkézéléésén – idééértvé a profilalkotaé st  is  – alapuloé  doö ntéés  hataé lya,  amély raé  néézvé
joghataé ssal jaé rna vagy oő t hasonloé kééppén jéléntoő s méértéékbén éérinténéé .
Az éloő zoő  békézdéés ném alkalmazandoé  abban az ésétbén, ha a doö ntéés:

 ÓÖ n  éés  az  adatkézéloő  koö zoö tti  szérzoő déés  mégkoö téésé  vagy  téljésíétéésé  éérdékéébén
szuö kséégés;

 méghozatalaé t az adatkézéloő ré alkalmazandoé  olyan unioé s vagy tagaé llami jog tészi
léhétoő véé ,  amély  ÓÖ n  jogainak  éés  szabadsaégainak,  valamint  jogos  éérdékéinék
véédélméét szolgaé loé  mégféléloő  intéézkédéésékét is mégaé llapíét; vagy

 ÓÖ n kiféjézétt hozzaé jaé rulaé saén alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

Az  adatkézéloő  indokolatlan  kéésédélém  néé lkuö l,  dé  mindénféé lékééppén  a  kéérélém
bééérkézééséé toő l  szaémíétott  1 hónapon belül taé jéékoztatja  ÓÖ nt  a  fénti  kéérélmék nyomaén
hozott intéézkédéésékroő l. 

Szuö kséég ésétéén éz 2 hónappal meghosszabbítható. A hataé ridoő  méghosszabbíétaé saé roé l az
adatkézéloő  a kéésédélém okainak mégjéloö lééséévél a kéérélém kéézhézvéé téléé toő l  szaémíétott  1
hónapon belül taé jéékoztatja ÓÖ nt. 

Ha az adatkézéloő  ném tész intéézkédéésékét ÓÖ n kéérélmé nyomaén,  késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arroé l,  hogy ÓÖ n panaszt nyué jthat bé
valamély féluö gyéléti hatoé saé gnaé l, éés éé lhét bíéroé saé gi jogorvoslati jogaéval.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az adatkézéloő  éé s az adatféldolgozoé  a tudomaény éés téchnoloé gia aé llaé sa éés a mégvaloé síétaé s
koö ltséégéi,  tovaébbaé  az  adatkézéléés  jéllégé,  hatoé koö ré,  koö ruö lméényéi  éés  céé ljai,  valamint  a
térméészétés  széméélyék  jogaira  éés  szabadsaégaira  jéléntétt,  vaé ltozoé  valoé szíénuő sééguő  éés
sué lyossaégué  kockaézat  figyélémbévéé téléévél  mégféléloő  téchnikai  éés  szérvézéési
intéézkédéésékét  hajt  véégré  annak  éérdékéébén,  hogy  a  kockaé zat  méértéékéénék  mégféléloő
szintuő  adatbiztonsaégot garantaé lja, idééértvé, toö bbék koö zoö tt, adott ésétbén:

a) a széméélyés adatok aé lnévésíétééséé t éés titkosíétaé saé t;

b) a széméélyés adatok kézéléésééré hasznaé lt réndszérék éés szolgaé ltataé sok folyamatos
bizalmas jéllégéénék  biztosíétaé saé t,  intégritaé saé t,  réndélkézéésré  aé llaé saé t  éés  éllénaé lloé
kéépésséégéé t;

c) fizikai vagy muő szaki incidéns ésétéén az arra valoé  kéépésséégét, hogy a széméélyés
adatokhoz valoé  hozzaé féé réést éés az adatok réndélkézéésré aé llaé saé t kélloő  idoő bén vissza
léhét aé llíétani;
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d) az  adatkézéléés  biztonsaégaénak  garantaé laé saé ra  hozott  téchnikai  éés  szérvézéési
intéézkédéésék  hatéékonysaégaénak  réndszérés  tésztéléésééré,  félmééréésééré  éés
éértéékéléésééré szolgaé loé  éljaé raé st.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL  

Ha  az  adatvéédélmi  incidéns  valoé szíénuő síéthétoő én  magas  kockaézattal  jaé r  a  térméészétés
széméélyék jogaira éés szabadsaégaira néézvé, az adatkézéloő  indokolatlan kéésédélém néé lkuö l
taé jéékoztatja az éérintéttét az adatvéédélmi incidénsroő l.

Az éérintétt réészééré adott taé jéékoztataé sban világosan és közérthetően ismértétni kéll az
adatvéédélmi incidéns jéllégéé t, éés koö zoö lni kéll az adatvéédélmi tisztviséloő  vagy a tovaébbi
taé jéékoztataé st  nyué jtoé  égyééb  kapcsolattartoé  névéét  éés  éléérhétoő séégéit;  ismértétni  kéll  az
adatvéédélmi incidénsboő l  érédoő ,  valoé szíénuő síéthétoő  koö vétkézméényékét; ismértétni kéll az
adatkézéloő  aé ltal az adatvéédélmi incidéns orvoslaé saé ra tétt vagy térvézétt intéézkédéésékét,
bélééértvé  adott  ésétbén  az  adatvéédélmi  incidénsboő l  érédoő  ésétlégés  haé traényos
koö vétkézméényék ényhíétééséé t céé lzoé  intéézkédéésékét.

Az éérintéttét ném kéll taé jéékoztatni, ha a koö vétkézoő  féltéé télék baé rmélyiké téljésuö l:
 az  adatkézéloő  megfelelő  technikai  és  szervezési  védelmi  intézkedéseket

hajtott végre, éés ézékét az intéézkédéésékét az adatvéédélmi incidéns aé ltal éé rintétt
adatok  tékintétéébén  alkalmaztaék,  kuö loö noö sén  azokat  az  intéézkédéésékét  –  mint
péé ldaéul  a  titkosíétaé s  alkalmazaé sa  –,  amélyék  a  széméé lyés  adatokhoz  valoé
hozzaé féé réésré fél ném jogosíétott széméélyék szaémaé ra  értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

 az adatkézéloő  az adatvéédélmi incidénst koö vétoő én olyan tovaébbi intéézkédéésékét
tétt, amélyék biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a taé jéékoztataé s  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyén ésétékbén az
éérintéttékét nyilvaénosan koö zzéé tétt informaécioé k ué tjaén kéll taé jéékoztatni, vagy olyan
hasonloé  intéézkédéést kéll hozni, amély biztosíétja az éérintétték hasonloé an hatéékony
taé jéékoztataé saé t.

Ha  az  adatkézéloő  méég  ném  éértésíététté  az  éérintéttét  az  adatvéédélmi  incidénsroő l,  a
féluö gyéléti hatoé saé g, miutaén méérlégélté, hogy az adatvéédélmi incidéns valoé szíénuő síéthétoő én
magas kockaé zattal jaé r-é, élréndélhéti az éérintétt taé jéékoztataé saé t.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  

Az adatvéédélmi incidénst az adatkézéloő  indokolatlan kéésédélém néé lkuö l, éés ha léhétséégés,
légkéésoő bb 72 oé raé val azutaén, hogy az adatvéédélmi incidéns a tudomaésaé ra jutott, béjélénti
az 55. cikk alapjaén illétéékés féluö gyéléti hatoé saé gnak, kivéévé, ha az adatvéédélmi incidéns
valoé szíénuő síéthétoő én  ném  jaé r  kockaézattal  a  térméészétés  széméé lyék  jogaira  éés
szabadsaégaira néézvé. Ha a béjéléntéés ném toö rtéénik még 72 oé raén béluö l,  mélléékélni kéll
hozzaé  a kéésédélém igazolaé saé ra szolgaé loé  indokokat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  

Az  adatkézéloő  ésétlégés  jogséértéésé  éllén  panasszal  a  Némzéti  Adatvéédélmi  éés
Informaécioé szabadsaég Hatoé saé gnaé l léhét éé lni: 

Némzéti Adatvéédélmi éés Informaécioé szabadsaég Hatoé saé g
1125 Budapést, Szilaé gyi Erzséébét fasor 22/C.
Lévélézéési cíém: 1530 Budapést, Postafioé k: 5.
Téléfon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfélszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ  

A taé jéékoztatoé  élkéészíétéésé soraén figyélémmél voltunk az alaébbi jogszabaé lyokra: 

- A  térméészétés  széméélyéknék  a  széméé lyés  adatok  kézéléésé  tékintétéébén  toö rtéénoő
véédélmééroő l éés az ilyén adatok szabad aé ramlaésaé roé l, valamint a 95/46/EK réndélét
hataé lyon  kíévuö l  hélyézéésééroő l  (aé ltalaénos  adatvéédélmi  réndélét) AZ  EURÓÓ PAI
PARLAMENT EÓ S A TANAÓ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aéprilis 27.)

- 2011.  éévi  CXII.  toö rvéény  –  az  informaécioé s  oö nréndélkézéési  jogroé l  éés  az
informaécioé szabadsaégroé l (a tovaébbiakban: Infotv.)

- 2001. éévi CVIII. toö rvéény – az éléktronikus kéréskédélmi szolgaé ltataé sok, valamint az
informaécioé s taé rsadalommal oö sszéfuö ggoő  szolgaé ltataé sok égyés kéérdééséiroő l (foő kéépp a
13/A. §-a)

- 2008. éévi XLVII. toö rvéény – a fogyasztoé kkal szémbéni tisztésséégtélén kéréskédélmi
gyakorlat tilalmaéroé l;

- 2008. éévi XLVIII. toö rvéény – a gazdasaégi réklaémtévéékényséég alapvétoő  féltéé téléiroő l éés
égyés korlaé tairoé l (kuö loö noö sén a 6.§-a)

- 2005. éévi XC. toö rvéény az éléktronikus informaécioé szabadsaégroé l
- 2003. éévi C. toö rvéény az éléktronikus híérkoö zléésroő l (kiféjézéttén a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  véé léméény  a  visélkédéésalapué  onliné  réklaém  bévaé lt  gyakorlataé ra

vonatkozoé  EASA/IAB-ajaénlaé sroé l
- A  Némzéti  Adatvéédélmi  éés  Informaécioé szabadsaég  Hatoé saé g  ajaénlaé sa  az  éloő zétés

taé jéékoztataé s adatvéédélmi koö vétélméényéiroő l
- Az Euroé pai Parlamént éés a Tanaé cs (EU) 2016/679 réndélété (2016. aéprilis 27.) a

térméészétés  széméé lyéknék  a  széméé lyés  adatok  kézéléésé  tékintétéébén  toö rtéénoő
véédélmééroő l éés az ilyén adatok szabad aé ramlaésaé roé l, valamint a 95/46/EK réndélét
hataé lyon kíévuö l hélyézéésééroő l
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