
 

 

Adatkezelési tájékoztató 

1 Az adatkezelő és elérhetőségei 

1.1 Az adatkezelő adatai:  

Spiller Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő utca 34. 

Adószám: 21041655-1-13 

Cégjegyzékszám:13-06-041267 

Bankszámlaszám: 64700090-10006021 

Szerződéskötésre jogosult neve: Spillerné Rózsa Andrea 

Telefonszáma: +36 20/424-1316 

internet cím (honlap): www.varrosszoba.hu 

facebook cím: facebook.com/varrosszoba 

2 Az érintettekadatainak kezelése 

2.1 Az Érintettek köre 

Az Adatkezelő szabászati és varrodai termékek készítése és értékesítése, illetőleg az 
értékesítési tevékenység keretében az Adatkezelővel kapcsolatba lépő ún.: érdeklődőkkel való 
kommunikáció során, továbbá az Adatkezelő honlapján regisztráló természetes személyek (a 
továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: 

a) vevő 

b) érdeklődő 

c) regisztráló 

2.2 A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő szabászati és varrodai termékek készítése és értékesítése, illetőleg az 
értékesítési tevékenység keretében az Adatkezelővel kapcsolatba lépő ún.: érdeklődőkkel való 
kommunikáció során, továbbá az Adatkezelő honlapján regisztráló természetes személyek 
tekintetében az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Érintettekről, az alábbi 
megosztásban: 

Egyszeri információkérés 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik 
megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az 
Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett. 

Kezelt adatok köre és célja: 

név* azonosítás 

telefonszám kapcsolattartás 

e-mail cím* kapcsolattartás 

kérdés tartalma* válaszadás 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. 

A személyes adatok forrása: az érintett maga. 
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Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolat-felvételi 
módjától. 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez 
és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan 
jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 
az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 
nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, 
vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú 
kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás stb. 
(Például érintettel folyatott levelezés.) 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az 
Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely 
termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. 
Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, 
harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban 
meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is. Adatkezelő kérés 
esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait. 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében 
eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy 
rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel. 

A kezelt adatok köre és célja: 

név* azonosítás 

telefonszám kapcsolattartás 

e-mail cím* kapcsolattartás 

kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések 
és egyebek megválaszolása, megoldása. 

A személyes adatok forrása: az érintett maga. 

Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolattartási 
módjától. 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy 
az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását 
követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az 
adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés 
időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az 
adatokat. 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 
az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 
nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

Weboldalon történő regisztráció 
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Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, 
megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát. 

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, 
személyes adatainak megadásával regisztrál. 

A kezelt adatok köre és célja: 

név* azonosítás 

e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez szükséges 
információ az e-mail címre kerül továbbításra, 
így azonosítást is szolgálja 

jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges 

cím (irányítószám, város, közterület, házszám, 
emelet) 

szállításhoz/számlázáshoz szükséges adat 

egyéb kérdés, kérés válaszadáshoz 

szállítási mód megjelölése teljesítéshez szükséges 

fizetési mód megjelölése teljesítéshez szükséges 

Facebook profil azonosítás 

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, 
hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének 
megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás. 

A személyes adatok forrása: az érintett maga. 

Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális. 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. 

Adatközlés: tárhelyszolgáltató felé kerül közlésre. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 
az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 
nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

Bejelentkezés a weboldalon 

Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet. 

A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban 
regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép. 

A kezelt adatok köre és célja: 

regisztráció során megadott e-mail cím azonosítás bejelentkezéshez 

jelszó* azonosítás bejelentkezéshez 

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak 
biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint 
kapcsolattartás. 

A személyes adatok forrása: az érintett maga. 

Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális. 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. 

Adatközlés: tárhelyszolgáltató felé kerül közlésre. 
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Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 
az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 
nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több 
terméket rendeljen meg. 

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, 
személyes adatainak megadásával terméket rendel. 

A kezelt adatok köre: 

név* azonosítás 

e-mail cím* kapcsolattartás 

jelszó belépés/azonosítás 

cím számlázáshoz szükséges adat 

telefonszám kapcsolattartás 

megrendelt termék(ek) megnevezése és 
darabszáma 

teljesítéshez és számlázáshoz szükséges 
adat 

fizetési mód számlázáshoz szükséges adat 

számlázási cím (név, ország, irányítószám, 
város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* 

számlázáshoz szükséges adat 

szállítási cím (név, ország, irányítószám, 
város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* 

szállításhoz szükséges adat 

érintett által kiválasztott szállítási mód* szállításhoz szükséges adat 

banki adatok átutaláshoz pénzügyi teljesítéshez szükséges adat 

Paypal adatok pénzügyi teljesítéshez szükséges adat 

rendelésazonosító* megrendelés későbbi 
visszakereshetőségéhez szükséges 

rendelés dátuma* teljesítéshez, visszakereshetőséghez 
szükséges 

végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat 

 

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek azonosítása, 
jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, 
valamint a kapcsolattartás. 

A személyes adatok forrása: az érintett maga. 

Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális, papír alapú bizonylat kibocsátása esetén papír 
alapú. 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes 
adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a 
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § 
(2) bekezdése alapján legalább 8 évig. 

Adatközlés: harmadik, kiszállítást végző Partner felé, a szállításhoz szükséges adatok  
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Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 
az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 
nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az Érintett a termékek ellenértékét bankon keresztül történő 
átutalással egyenlítse ki, továbbá Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb 
járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi 
kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg. 

Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, 
mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak 
kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván 
fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által 
kezdeményezett átutalás történik. 

A kezelt adatok köre és célja 

számlabirtokos neve azonosítás pénzügyi teljesítéshez és 
megrendeléshez  

bankszámla száma azonosítás pénzügyi teljesítéshez és 
megrendeléshez 

közlemény azonosítás pénzügyi teljesítéshez és 
megrendeléshez 

összeg azonosítás pénzügyi teljesítéshez és 
megrendeléshez 

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, 
valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása. 

A személyes adatok forrása: az érintett maga. 

Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, manuális. 

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak 
érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a 
feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő 
jogosultsággal rendelkezik. 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg. 

Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti 
adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az 
utalt összeg és a fenti adatok. 

Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, 
bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk 
kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki 
átutalást végrehajtja. 

Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van 
szó, ellenőrzi. 

A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó 
feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója. 

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon 
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely 
jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, 
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amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az 
adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing 

Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon. 

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, 
az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által 
megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, 
különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként 
követik, megosztják, kedvelik. 

Kezelt adatok köre és célja: 

érintett publikus neve azonosítás 

publikus fotója azonosítás 

publikus e-mail címe kapcsolattartás 

érintett közösségi oldalon keresztül küldött 
üzenete 

kapcsolattartás, válaszadás alapja 

érintett általi értékelés, vagy más művelet 
eredménye 

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja 

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a 
kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül 
keresi meg az Adatkezelőt. 

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos 
adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, 
publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb 
akciókról is. 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak 
követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található 
üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva 
iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját 
üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá 
az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő 
hírfolyamokat. 

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal 
lehetővé teszi. 

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is 
közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő 
a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál 
szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt 
közösségi portálokon történő közzétételt is. 

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 
2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon 
kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a 
www.facebook.com címen kaphat. 

A személyes adatok forrása: az érintett maga. 

Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális. 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. 
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Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen az Adatkezelő részéről 
nem történik. 

Weboldal látogatási adatok 

Hivatkozások és linkek 

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, 
amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az 
Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára 
és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. 

Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi 
nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná. 

2.3 Az adatkezelés céljai 

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat a következő célokból kezeli: 

a) az érdeklődőkkel való kapcsolattartás céljából  

b) az értékesítés teljesíthetősége céljából  

c) az értékesített termékkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása céljából  

d) az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

e) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése céljából  

f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében  

g) Adatkezelő jogos érdeke  

2.4 Az adatkezelés jogalapjai 

Az Adatkezelő a meghatározott személyes adatokat elsődlegesen szerződés teljesítése 
jogcímén kezeli. Az ettől eltérő esetekben jelen Tájékoztató megjelöli az adott jogcím alapján 
kezelt adatcsoporto(ka)t. 

2.4.1 A szerződés teljesítése 

Az Adatkezelő a vevői adatlap kitöltése során megadott személyes adatokat a szerződés 
teljesítése céljából, beleértve a szerződésből eredő jogok, követelések érvényesítését, jogi 
igények előterjesztését és a kapcsolódó szavatossági/jótállási kötelezettségek teljesítését is, 
kezeli.  

A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:  

 a törvényi előírásoknak és a felek szándékának megfelelő szerződés 
(megrendelés)teljesítése során használja az Adatkezelő az átadott adatokat. A 
szerződés teljesítését követően felmerülő panaszügyek (szavatosság/jótállás) 
kivizsgálása során a bejelentő személyének azonosítása és a bejelentés 
jogszerűsége tisztázása érdekében használja fel a rendelkezésre álló adatokat az 
Adatkezelő. 

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződést 
előkészíteni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a fenti célok eléréséhez 
szükséges személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás 
elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a 
szerződés teljesítését megtagadni.  

2.4.2 Kötelező adatkezelés 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése 
céljából, az alábbi időtartamban kezeli:  

 Szt. 169. § (2) bekezdés     8 év 

 Art. 164. § (1) bek      5 év 
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 Pmtv. 56. § (2) bek., 57. § (2)-(3) bek., 58. § (1) bek.  8-10 év 

 Pmt. 7-10. §       8-10 év 

2.4.3 Az Adatkezelő jogos érdeke 

Az Adatkezelő az Érintettek e pontban meghatározott személyes adatait az alábbi jogos 
érdekek alapján kezeli: 

Az Adatkezelő a meghatározott adatokat, jogsértések, bűncselekmények tisztázása, felderítése, 
ezekkel kapcsolatos bejelentések megtétele, továbbá a Bankcsoporton belüli adatátadás 
biztosítása érdekében kezeli jogos érdek keretében. 

2.4.4 Az Érintett hozzájárulása 

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulás 
megadható  

a) a honlapon történő regisztráció során, vagy 

b) a jelen Tájékoztatóhoz csatolt külön nyilatkozatban.  

 

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) mellett, a felek közötti szerződés 
teljesítése, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése alapján 
történik. A hozzájárulás megadható  

c) a megrendeléssel létrejövő Szerződésben, vagy 

d) a jelen Tájékoztatóhoz csatolt külön nyilatkozatban.  

 

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását 
bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az 
Érintett a jelen Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.  

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – 
adatkezelés jogszerűségét.  

A nem kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Adatkezelő a további 
jogalapok teljesítéséig jogosult kezelni az Érintett által megadott adatokat. 

2.5 Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is 

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt. 

3 A személyes adatok címzettjei 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott 
vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – az alábbi harmadik személyek, 
szervezetek számára továbbítja:  

Az Adatkezelő nem továbbítja az adatokat közös adatkezelőnek, vagy más önálló adatkezelőnek. 

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:  

Csomagküldő tevékenységhez kapcsolódó adatok: 

FoxPost Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. 

 

Lotte Kft. 
A GLS Hungary Kft szerződött partnere 
1222. Budapest, Nagytétényi út 112. 



 

 

 
Bank fizetési tevékenységhez kapcsolódó adatok: 

B3 TAKARÉK Szövetkezet 
8444 Szentgál, Fő út 30. 
 

PayPal (Europe) 
R.C.S.Luxembourg B 118 349 

 
Könyveléshez szükséges adatok: 

Anamica Szolgáltató és Ker. Bt. 
2120 Dunakeszi, Kistemplom utca 7. 
 

Tárhely szolgáltató: 
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 
1144 Budapest, Ormánság utca 4. 
 

Számlázási adatok (Számlázz.hu): 
KBOSS.hu Kft. 
1031 Budapest, Záhony utca 7. 
 

Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatok (Facebook): 
 
FacebookIreland Ltd. 
4 Grand CanalSquare 
Grand CanalHarbour 
Dublin 2 Ireland 

 

4 Az érintettek jogai 

4.1 Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek 
a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát 
és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére: 

(a) az adatkezelés célja;  

(b) a kezelt személyes adatok kategóriái; 

(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett 
személyes adatait közölte vagy közölni fogja; 

(d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a 
rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

(f) a Tájékoztató 4.7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga; 

(g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok 
forrására vonatkozó információ; 

(h) az automatizált döntéshozatal ténye (ha van ilyen), ideértve a profilalkotást is, 
valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információ, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az 
Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és 
ésszerű mértékű díjat felszámítani.  

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és 
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő 
jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 
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Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának 
pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos 
megjelölését kérheti. 

4.2 A helyesbítéshez való jog  

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az 
Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.  

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének 
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett 
személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől 
aránytalan erőfeszítést.  

4.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan 
késedelem nélküli törlését kezdeményezni: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az 
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által 
megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az Érintett a Tájékoztató 4.6. pontja alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és 
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) az Érintett a Tájékoztató 4.6. alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

e) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; 

f) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség 
teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell; vagy 

g) a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor az adatgyűjtésre 

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének 
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett 
személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől 
aránytalan erőfeszítést.  

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az 
adatkezelés szükséges:  

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlásához; 

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes 
adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez; 

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 
keretében végzett feladat végrehajtásához; 

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához; 

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása 
következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté 
válna az adatkezelés; 

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 
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b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy  

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokával szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 
lehet kezelni.  

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen 
tájékoztatja. 

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének 
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett 
személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől 
aránytalan erőfeszítést.  

4.5 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás alapján, vagy szerződéses 
jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban bocsássa rendelkezésre. 

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a 
személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő 
részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt 
kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis 
adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan 
érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi 
tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben 
megtagadni. 

4.6 A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a 
személyes adatainak kezelése ellen. 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a 
kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő 
a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott 
adatkezelés ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem 
kezelhetők.  

4.7 Jogorvoslati jog 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti 
jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
panaszt benyújtani. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu;  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; 
Telefon: +36-1-391-1400;  
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Fax: +36-1-391-1410;  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.  

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 
törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

4.8 Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, 
bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő 
érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a 
magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a 
közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok 
vonatkozásában biztosított védelme. 

4.9 Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a 
jelen Tájékoztató 4.1. - 4.6. pont szerinti kérelme előterjesztőjének kilétével kapcsolatban 
megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet 
azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja. 

 

5. Cookie kezelés 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Honlap használata során a Honlap a 
megfelelő, illetve az optimális működéshez ún. cookie-kat telepít.  

5.1.  A cookie / süti 

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment 
le Honlapról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a Honlap 
anyagait tároló szerver számítógép a Honlapra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a 
Honlapon. 
A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, 
átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-
kat küldtek az Ön gépére. A Honlap használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása 
érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és 
nem okoznak kárt az Ön számítógépében. 
 
 
Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a weboldalon. A cookie-k, 
sütik törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen 
beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt. 
 
5.2. Mi a cookie-k célja? 

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például az Érintett számára legrelevánsabb 
tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint 
szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb 
hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre 
változhat. 
 
5.3. Hogyan keletkezik a cookie? 

Először a kliens gép (Érintett eszköze) küld egy kérést a kiszolgáló (Adatkezelő) irányába. Ekkor a 
kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így 
létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs 
cookie eltárolódik a kliens gépen. 
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5.4. Hogyan használódik a cookie? 

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott 
és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által 
könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót. 
 
5.5. Milyen cookie-t használunk? 

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. A Honlap 
általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken 
felül újabb fajtákatt is alkalmazunk. 
Munkameneti/Átmeneti cookie: 

ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az 
oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem 
tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa. 

Tárolt/Állandó cookie: 
ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az 
oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket: 

Analitika/Elemzés: 
ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket 
nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens 
gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a GoogleAnalytics 
vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat 
és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa. 

Közösségi hálózatok: 
lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média 
hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit 
másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint 
például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a 
cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató 
beazonosítására. 

Média: 
ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. 
Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a 
Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem 
alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa. 

Funkcionális: 
ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen 
eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, 
tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes 
adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására. 

Reklám: 
ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, 
hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k 
tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató 
beazonosítására. 

(A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a 
www.allaboutcookies.org weboldalt.) 
 
5.6. Hogyan történik a Cookie-k kezelése? 

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére 
vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon 
állíthatóak be a böngészők: 

Minden cookie elfogadása 
Minden cookie elutasítása 
Minden egyes cookie használatról értesítés kérése 

A cookie-k beállításaival kapcsolatban böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében, illetve 
ennek hiányában „Segítség” menüjében találhat további információkat. A leggyakrabban használt 
böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak. 
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Internet Explorer 
Firefox 
Chrome 

Fontos megjegyezni, hogy a Honlap cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy 
teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a Honlap működését. Amennyiben ez 
így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni, vagy 
csak részlegesen fognak működni. 
Cookie használatára akkor is sor kerül, ha nincs a látogatónak regisztrált fiókja, illetve ha kijelentkezett 
a fiókból. Ha például a látogató kijelentkezett a fiókjából, a következők megkönnyítésére használunk 
cookie-kat: 

levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása 
a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés 
további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a 
bejelentkezés-jóváhagyások 
kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása 
az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése és 
értelmezése (a társvállalkozásaink vagy partnereink által vagy nevében megjelenített hirdetéseket 
is beleértve) 
elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásainkkal, valamint 
hirdetőink és partnereink weboldalaival érintkezésbe lépnek. 

 
A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében 
akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a látogatónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a 
webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás 
megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását. 
Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor 
közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalak üzemeltetője felel, melyről az adott 
közösségi oldal honlapján tud informálódni. 
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Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez  

ASpiller Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban: a „Adatkezelő”) adatkezelésével kapcsolatos 
részletes tájékoztatást a honlapján, illetve személyesen átadásra kerülő dokumentumokban található 
Tájékoztató és annak mellékletei tartalmazzák. 

Alulírott Érintett a jelen nyilatkozat megtételével: 

- Kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
alapján készültés a hozzájárulással érintett adatkezelési műveletre vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazó Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 

- Kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az 
Adatkezelő, a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok 
az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. 

- Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása 
önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

A kezelt személyes adatok köre:  

A Tájékoztató 2.2 pontjában meghatározottak szerint 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja:  

a) az érdeklődőkkel való kapcsolattartás céljából  

b) az értékesítés teljesíthetősége céljából  

c) az értékesített termékkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása céljából  

d) az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

e) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése céljából  

f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében  

g) Adatkezelő jogos érdeke  

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:  

 Szt. 169. § (2) bekezdés    8 év 

 Art. 164. § (1) bek     5 év 

 Pmtv. 56. § (2) bek., 57. § (2)-(3) bek., 58. § (1) bek. 8-10 év 

 Pmt. 7-10. §      8-10 év 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: ld. Tájékoztató 5.2. pontja. 

Az adattovábbítás címzettjei: 

Csomagküldő tevékenységhez kapcsolódó adatok: 
- FoxPostZártkörűenMűködőRészvénytársaság 

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. 
- Lotte Kft. 

1222. Budapest. Nagytétényi út 112. 
Bank fizetési tevékenységhez kapcsolódó adatok: 

- B3 TAKARÉK Szövetkezet 
8444 Szentgál, Fő út 30. 

- PayPal (Europe) 
R.C.S.Luxembourg B 118 349 

Könyveléshez szükséges adatok: 
- AnamicaSzolgáltatóés Ker. Bt. 

2120 Dunakeszi, Kistemplom utca 7. 
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Tárhely szolgáltató: 
- Tárhely.EuSzolgáltató Kft. 

1144 Budapest, Ormánság utca 4. 
számlázási adatok (Számlázz.hu): 

- KBOSS.hu Kft. 
1031 Budapest, Záhony utca 7. 

közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatok (Facebook): 
- Facebook Ireland Ltd. 

4 Grand CanalSquare 
Grand CanalHarbour 
Dublin 2 Ireland 

A címzettek kategóriái (önálló adatkezelő, közös adatkezelő, adatfeldolgozó, kiszervezett 
tevékenységet végző, egyéb harmadik fél):  

 adatfeldolgozó minden esetben 

 
Dátum: _________(év)_____________ (hó) _____ (nap) 

 
 

_____________________________________ 
Név: 

 


