
Adatkezelési tájékoztató 

I. Általános rendelkezések:  

A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a 

www.muveszetekvolgye.hu honlapon webáruház szolgáltatást üzemeltet a honlap látogatói 

számára.  

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a webáruház vásárlóit (továbbiakban: Adatalanyok), hogy az 

általa üzemeltetett webáruházon keresztül történő vásárlás, valamint a 

www.muveszetekvolgye.hu honlapon történő regisztráció során megadott személyes adataikat 

milyen módon, célból, időtartamban kezeli. Adatkezelő jelen tájékoztató útján tájékoztatja 

továbbá az Adatalanyokat adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett 

szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.  

Az Adatalany által, előbbiekben ismertetett megrendelések teljesítésére irányuló tevékenység 

a továbbiakban: „szolgáltatás”-ként kerül megjelölésre.  

A szolgáltatásnak az Adatalanyok által történő igénybevételének feltételeit rögzítő Általános 

Szerződési Feltételek a továbbiakban: „ÁSZF”-ként kerül megjelölésre.  

A tájékoztató az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezhető. Az 

Adatkezelő jogosult az ÁSZF módosítása részeként jelen tájékoztatót, az érintettek 

tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az ÁSZF-ben 

meghatározott módon válnak hatályossá. Az Adatkezelő jogosult továbbá jelen tájékoztatót az 

ÁSZF módosítása hiányában is egyoldalúan módosítani az érintettek tájékoztatása mellett. 

Ezen módosítások a szolgáltatásnak, azok közzétételt követő, első használata alkalmával válnak 

hatályossá az érintettekkel szemben. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén az 

Adatkezelő az érintetteket a változásoknak a www.muveszetekvolgye.hu honlapon történő 

közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal.  

A szolgáltatás nyújtása során felmerülő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan 

elérhető a www.muveszetekvolgye.hu weblap oldalának láblécében.  

Jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a szolgáltatást igénybe vevő, valamint a 

www.muveszetekvolgye.hu honlapon regisztráló személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy 

adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.  

II. Adatkezelő megnevezése:  

Neve: Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Elérhetősége: 

székhely, postai elérhetőség: 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62.  

e-mail cím: info@muveszetekvolgye.hu cégjegyzékszám: 19-09-517015  

adószám:24860248-2-19 

honlap cím: www.muveszetekvolgye.hu  

 



III. Adatkezelés elvei:  

Az Adatkezelő által történő, jelen tájékoztatóban részletezettek szerint megvalósuló 

adatkezelés során a 2011. évi CXII. törvény 4. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülnek.  

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  

Adatkezelő az adatkezelés során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok- így 

különösen a 2011. évi CXII. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény, az adatvédelemre vonatkozó 

nemzetközi egyezmények (pl. 1998. évi VI. törvény), továbbá uniós jogi aktusok- rendelkezései 

szerint jár el.  

Adatkezelő az adatkezelése során elkötelezett az Adatalanyok adatainak védelme iránt, ezért 

adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az Adatalanyok 

magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.  

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat kezeli, akként, addig az 

időtartamig és arra a célra, melyet jelen tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyhez 

az Adatalany a hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.  

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt 

kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatalanyok által megadott, illetve hozzáférhetővé 

tett adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata alatt.  

IV. Adatkezelés célja:  

Adatkezelő, fentiekben ismertetett szolgáltatás nyújtása során az Adatalanyok által a 

szolgáltatás igénybevétele érdekében, a www.muveszetekvolgye.hu honlapon megadott és 

jelen tájékoztató VII. pontjában felsorolt személyes adatok kezelését az alábbi célokból végzi:  

Az adatkezelés célja:  

   honlapon történő regisztráció  

   webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódót adatbázis kezelése  

  kiszállítás  

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges 

személyes adatokat az Adatalanyok hozzájárulása alapján és kizárólag fenti célokhoz kötötten 

használja fel.  

V. Adatkezelés jogalapja:  

Jelen tájékoztató szerint történő adatkezelés az Adatalanyok önkéntes hozzájárulásán alapul. 

Az Adatalanyok a hozzájárulást a www.muveszetekvolgye.hu honlapon történő regisztrációval, 

a szolgáltatás igénybevételével, illetve megrendelésével, az ÁSZF elfogadásával, valamint 

jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adják meg.  



A szolgáltatást, valamint a regisztrációt érvényesen csak 16. életévüket betöltött természetes 

személyek vagy gazdasági társaságok vehetik igénybe.  

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 

céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Adatalany hozzájárulásának 

visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő ún. érdek-mérlegelési teszt alkalmazásával 

jogosult eldönteni a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés megvalósítását. Az érdek-

mérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell az Adatkezelő 

jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket és az érintett 

alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes 

adat.  

VI. Szolgáltatás igénybevétele, regisztráció:  

Az Adatkezelő szolgáltatása, valamint a honlapon történő regisztráció kizárólag az ÁSZF- nek, 

illetve jelen tájékoztatónak a www.muveszetekvolgye.hu honlapon keresztül történő 

elfogadásával vehető igénybe.  

Az Adatalany és az Adatkezelő között a szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony létrejöttét 

követően az Adatalany által szükségszerűen megadott, továbbá az Adatkezelő által 

automatikusan gyűjtött személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.  

A felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatásban rejlő lehetőségek kihasználása érdekében 

különféle cookie-k elhelyezésére kerülhet sor jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint. A 

cookie kis adatcsomag, amely az Adatkezelő által meghatározott információtartalmat gyűjti, 

illetve tárolja.  

VII. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama:  

A) Kezelt adatok köre:  

Adatalany által, a szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony létrejötte során, kötelezően 

megadott személyes adatok:  

- számlázási adatok (családi név, utónév, ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám, 

telefonszám, e-mail cím),  

- szállítási cím (családi név, utónév, ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám)  

Adatkezelő által automatikusan gyűjtött személyes adatok:  

Az Adatkezelő által automatikusan gyűjtött adat a honlapon történő regisztráció/szolgáltatás 

igénybevételének időpontja, regisztrációkori/szolgáltatás igénybevételekor használt IP cím. 

Tájékoztatjuk az Adatalanyokat, hogy rögzítésre kerülnek technikai információk 

(felhasználó/hirdető regisztrációkori/használatkori IP címe, regisztráció/használat időpontja, 

utolsó bejelentkezés dátuma/IP címe, az érintett által látogatott oldal URL címe), melyek 

naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció/felhasználás 



során megadott adatokkal. A jelen pontban meghatározott információkat az Adatkezelő 

kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.  

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Adatalany tartozik felelősséggel.  

B) Adatkezelés időtartama:  

Az adatkezelés kezdő időpontja az Adatalany www.muveszetekvolgye.hu weboldalon történő 

vásárlásának vagy regisztrációjának a dátuma, az adatkezelés vége pedig az Adatalany törlési 

kérelméig tart. Az Adatalany törlési kérelmének beérkezését követő munkanapon 

haladéktalanul törlésre kerülnek a személyes adatok. A fentiek alól kivételt képeznek a 

számviteli bizonylatok, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 

alapján legalább 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Amennyiben az Adatalany a 

személyes adatainak törlését kéri, úgy személyes adatai végleg törlésre kerülnek, kivéve, ha 

más jogszabályi rendelkezés az Adatkezelőt a személyes adatok megőrzésére kötelezi. 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.  

A fenti pontban feltüntetettek szerint kezelt adatok kezelésének megszűnésére okot adhat az 

adatoknak az Adatalany által kezdeményezett törlése, a szolgáltatási feltételeknek az Adatalany 

által történő megszegése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, 

más hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.  

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából a fenti pontban foglaltak szerint, az Adatalany 

személyes adatait az Adatalany hozzájárulásának visszavonásáig, de a kötelezően 

megadott személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételétől számított 15 munkanapig, 

míg az automatikusan gyűjtött adatokat a szolgáltatás igénybevételétől számított 

maximum egy évig kezeli. Ez alól kivételt képeznek azok a speciális esetek, amikor a 

szolgáltatás igénybevevő kárt okoz vagy bűncselekményt követ el a szolgáltatás 

igénybevételének ideje alatt, illetve Adatkezelőt jogszabály kötelezi a személyes adat 

tárolására.  

Az Adatalany személyes adatait szankciószerűen vagy inaktivitás esetén az Adatkezelő jogosult 

törölni.  

Adatkezelő az Adatalany személyes adatait akkor is törli, ha azok kezelése jogellenes, az 

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 

lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; 

vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, 

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.  

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszűnésével a jogszabályban előírt (pl. számviteli) 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli az 

Adatalanyoknak a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás 

átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás 

megszűnését.  



Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Adatalany ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatalany jogos 

érdekeit. Az így zárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.  

VIII. Adattovábbítás:  

A)  

Adatkezelő szállítás céljából a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 

2-6., cgj.: 01-10-042463) részére jogosult az Adatalanyok önkéntes hozzájárulásán alapuló, a 

2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint történő adattovábbítást végezni.  

Adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi az Adatalany, illetve az érintett Kft-k felé a 

személyes adat kezelésének lehetséges célját, kezelésének lehetséges időtartamát, 

továbbításának lehetséges címzettjeit, az Adatalany törvényben biztosított jogainak 

korlátozását, vagy az adatkezelés egyéb korlátozását.  

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: vezetéknév, utónév, 

telefonszám, szállítási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám)  

Az érintettek köre: A www.muveszetekvolgye.hu webshop azon vásárlói, akik házhozszállítást 

kértek.  

Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz 

szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.  

B) 

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Adatalany 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 

személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a 

továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

A személyes adatok meghatározott harmadik személyek, továbbá az adattovábbításhoz az 

Adatalany jelen tájékoztatóban meghatározott cselekménnyel (regisztráció, szolgáltatás 

igénybevétele és jelen tájékoztató elfogadása) ad hozzájárulást.  

IX. Adatkezelés nyilvántartási száma:  

Tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra, így arra, hogy 

az Adatalanyok az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban állnak, nyilvántartási szám igénylése 

nem szükséges.  

X. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:  



Adatalany az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzéséhez a 

Symbol Kft. (cgj.: 19-09-507405, székhely: 8294 Kapolcs, Dózsa György u. 44), mint 

adatfeldolgozót veszi igénybe.  

Adatkezelő, fentieken túl, a szolgáltatás nyújtása, az Adatalanyok kiszolgálása és a szolgáltatást 

működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében a PRIVNET KFT-t (székhely: 1139 

Budapest, Frangepán u. 16., Cgj.: 01-09-861094, adószám: 13550464-2-41, web: 

www.privnet.biz), mint tárhelyszolgáltatót is igénybe veszi.  

A fentiekben megjelölt adatfeldolgozók valamennyi, az Adatkezelő által megismert adathoz 

hozzáférnek és az Adatkezelő által kezelt időtartamban és annak megfelelő módon jogosultak 

az adatok megismerésére.  

XI. Külső szolgáltatók tevékenysége:  

Fizetést biztosító külső szolgáltatók:  

Az ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatás kifizetését biztosító szolgáltatók a 

rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat a saját adavédelmi irányelveik szerint kezelik, a 

fizetést biztosító szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában részletezettek szerint.  

XII. Adatok megismerésére jogosult személyek köre:  

Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatkezelő részéről az alábbi munkakört betöltő 

személy jogosult hozzáférni:  

A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetői és munkavállalói jogosultak az adatokhoz 

hozzáférni.  

A kezelt adatokkal azok megismerésére jogosult személyek az alábbi adatkezelési műveleteket 

jogosultak végrehajtani:  

Adatok törlése, zárolása, helyesbítése, kezelése, megismerése.  

XIII. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:  

A kezelt személyes adatok védelméről szoftveres és hardveres védelem gondoskodik. A 

személyes adatok az Adatalany e-mail szolgáltatójának biztonsági beállításai által kerülnek 

levédésre.  

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti az Adatkezelő, hogy a kezelt adat az arra 

feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), hitelessége és hitelesítése biztosított 

(adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), a jogosulatlan hozzáférés 

ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti 

intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az 

férhessen hozzá, aki erre jogosult, a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás 

módszerének a pontosságát és teljességét, a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy 



amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt 

információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az Adatkezelő 

informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, 

kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes 

betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról 

szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk az 

Adatalanyokat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, 

ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek 

tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, 

módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden 

tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden 

biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény 

esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések 

hatékonyságának ellenőrzését is.  

XIV. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás:  

Ha a személyes adat felvételére az Adatalany hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a 

felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további 

külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett, így az Adatalany hozzájárulásának 

visszavonását követően is kezelheti.  

Adatkezelő ún. érdekmérlegelési teszt alkalmazásával állapítja meg, hogy fentiek szerint 

kezelheti-e a személyes adatot.  

Az érdekmérlegelési teszt – ahogy fentiekben is ismertetésre került – egy három lépcsős 

folyamat, melynek során azonosítani kell az Adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás 

ellenpontját képező Adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése 

alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat. A teszt eredményéről 

Adatkezelő oly módon tájékoztatja az érintett Adatalanyt, hogy annak alapján egyértelműen 

meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető arányos korlátozásnak az, 

hogy az Adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.  

XV. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

A) Az érintettek jogai:  

Adatalanyok az alábbi elérhetőségen bármikor módosíthatják vagy kérelmezhetik adataiknak a 

helyesbítését:  

postai elérhetőség: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. II. emelet. e-mail cím: 

info@muveszetekvolgye.hu  

Adatalany bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által az adott szolgáltatással 

összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a jelen pontban meghatározott 

elérhetőségen.  



Adatalanyok – a kötelező adatkezelés kivételével – fenti elérhetőségen jogosultak továbbá 

személyes adataikat törölni vagy azok törlését, zárolását kérelmezni.  

Adatalanyok az alábbi módon jogosultak adataikat módosítani, törölni, azoknak az Adatkezelő 

által történő helyesbítését, törlését vagy zárolását kezdeményezni:  

Adatkezelő az igények bejelentésére elsősorban írásban ad lehetőséget.  

Adatkezelő az igény benyújtására e-mail útján is lehetőséget ad. Az Adatkezelő részére az adott 

szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő az 

Adatalanytól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott 

igények esetén az Adatalany akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által 

meghatározott módon – megfelelően igazolta adatalanyi minőségét.  

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az 

adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá 

vonatkozó, valamely harmadik személy által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az 

adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló 

kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.  

Adatalany halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a 

szolgáltatás jelen pontban megjelölt elérhetőségére történő megküldésével az Adatalany 

bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az 

Adatalannyal fennálló kapcsolatának igazolása mellett az Adatalanyra vonatkozó adatok 

törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.  

Az Adatkezelő az Adatalany kérelmére, jelen pontban meghatározott elérhetőségen 

tájékoztatást ad az Adatalanyra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt 

adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása 

alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, 

illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – 

amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.  

Az Adatkezelő köteles a helyesbítés, illetve tájékoztatás iránt előterjesztett kérelemnek, annak 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető 

formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.  

Az Adatalany tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, valamint 

b) törvényben meghatározott egyéb esetben.  

Ha az Adatkezelő az Adatalany tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést 

– beleértve a további adatfelvételt is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 



tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

Ha az adatkezelést törvény rendelte el, az Adatkezelő az Adatalany adatát nem törölheti, viszont 

a személyes adatot nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy 

bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.  

Az Adatkezelő által az Adatalany végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló 

cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által az Adatalany végfelhasználói 

készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az 

internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie 

jelen tájékoztatóban meghatározott időtartamának lejártáig. Az Adatkezelő által az Adatalany 

végfelhasználói készülékén elhelyezett, jelen tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie- 

k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával 

pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az 

Adatalany nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes 

böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. 

A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/ beállítások menüjében az adatvédelem 

beállításai alatt van lehetőség. Az Adatkezelő által az Adatalany végfelhasználói készülékén 

elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-

in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat 

bővebben:  

http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar 

nyelven)  

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07. 

html (angol nyelven)  

B) Jogérvényesítési lehetőségek:  

Az Adatkezelő jogainak érvényesítésére kétfajta jogérvényesítési lehetősége nyílik.  

Egyfelől lehetősége nyílik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(továbbiakban: Hatóság) eljárását kezdeményezni, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:  

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Postai elérhetőség: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Honlap elérhetősége: http://naih.hu  

Adatalanyt a Hatósághoz fordulás jogán túlmenően megilleti a bírósághoz fordulás joga, az 

alábbiakban ismertetettek szerint. A bírósági eljárás megindítása esetén az Adatalany 

eldöntheti, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja 

meg.  

Az Adatalany jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el.  



A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 

érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.  

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.  

A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – 

nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben 

védett jogai megkövetelik.  

Adatalanynak fentiekben ismertetett, valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt 

az Adatkezelőnek elküldenie, annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek lehetősége nyíljon arra, 

hogy magától helyreállítsa a jogszerű állapotot.  

Vegyes rendelkezések:  

Az Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, azaz a jelen szabályzatot bármikor 

indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük 

időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. A Vevő felelőssége, hogy az Általános 

Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webshop használata a 

szabályzat módosításának elfogadását jelenti.  

A Vevő a regisztrációval vagy a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen 

szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.  

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a 

magyar jog az irányadó, különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), és 

a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól.  

A jelen ÁSZF-ből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek 

joghatósággal.  

Kelt: Budapest, 2019 november. 1 napján  
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