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BEVEZETÉS

A Valient Aukciósház Kft (a tová bbiakban: Szolgá ltató , adatkezelő ) alá veti magá t a
kö vetkező tá jékoztató nak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tö rténő
védelmérő l és az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet
hatá lyon kívü l helyezésérő l (á ltalá nos adatvédelmi rendelet) AZ EURÓ PAI PARLAMENT
É S A TANÁ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. á prilis 27.) szerint az alá bbi
tá jékoztatá st adjuk.
Jelen adatkezelési tá jékoztató az alá bbi oldal adatkezelését szabá lyozza:
www.valient.hu

Az

adatkezelési
tá jékoztató
elérhető
az
alá bbi
www.valient.hu/download/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

A tá jékoztató mó dosítá sai a fenti címen tö rténő kö zzététellel lépnek hatá lyba.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Valient Aukció shá z Kft
Székhely: 1214 Budapest, II. Rá kó czi F. ú t 277.
Cégjegyzékszá m: 01-09-693179
Adó szá m: 12573675-2-43
Adatkezelési nyilvá ntartá si szá m: NAIH-75207
E-mail: info@valient.hu
Telefon: +36/70-214-3760
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Tó th Bá lint
Székhely: 1214 Budapest, II. Rá kó czi F. ú t 277.
E-mail: info@valient.hu
Telefon: +36/70-214-3760

oldalró l:
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bá rmely informá ció ; azonosítható az a természetes személy, aki kö zvetlen
vagy kö zvetett mó don, kü lö nö sen valamely azonosító , példá ul név, szá m,
helymeghatá rozó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fizioló giai,
genetikai, szellemi, gazdasá gi, kulturá lis vagy szociá lis azonossá gá ra vonatkozó egy
vagy tö bb tényező alapjá n azonosítható ;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatá llomá nyokon automatizá lt vagy nem
automatizá lt mó don végzett bá rmely mű velet vagy mű veletek ö sszessége, így a
gyű jtés, rö gzítés, rendszerezés, tagolá s, tá rolá s, á talakítá s vagy megvá ltoztatá s,
lekérdezés, betekintés, felhaszná lá s, kö zlés tová bbítá s, terjesztés vagy egyéb mó don
tö rténő hozzá férhető vé tétel ú tjá n, ö sszehangolá s vagy ö sszekapcsolá s, korlá tozá s,
tö rlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő ”: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy
bá rmely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszkö zeit
ö ná lló an vagy má sokkal együ tt meghatá rozza; ha az adatkezelés céljait és eszkö zeit
az unió s vagy a tagá llami jog hatá rozza meg, az adatkezelő t vagy az adatkezelő
kijelö lésére vonatkozó kü lö nö s szempontokat az unió s vagy a tagá llami jog is
meghatá rozhatja;
4. „adatfeldolgozó ”: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség
vagy bá rmely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy
bá rmely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot kö zlik, fü ggetlenü l
attó l, hogy harmadik fél-e. Azon kö zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgá lat
keretében az unió s vagy a tagá llami joggal ö sszhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minő sü lnek címzettnek; az említett adatok e kö zhatalmi szervek
á ltali kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelő en az
alkalmazandó adatvédelmi szabá lyoknak;
6. „az érintett hozzá já rulá sa”: az érintett akaratá nak ö nkéntes, konkrét és megfelelő
tá jékoztatá son alapuló és egyértelmű kinyilvá nítá sa, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerő sítést félreérthetetlenü l kifejező cselekedet ú tjá n jelzi, hogy
beleegyezését adja az ő t érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonsá g olyan sérü lése, amely a tová bbított, tá rolt vagy
má s mó don kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan kö zlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzá férést eredményezi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:

a) kezelését jogszerű en és tisztességesen, valamint az érintett szá má ra á tlá tható
mó don kell végezni („jogszerű ség, tisztességes eljá rá s és á tlá tható sá g”);
b) gyű jtése csak meghatá rozott, egyértelmű és jogszerű célbó l tö rténjen, és azokat
ne kezeljék ezekkel a célokkal ö ssze nem egyeztethető mó don; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelő en nem minő sü l az eredeti céllal ö ssze nem
egyeztethető nek a kö zérdekű archivá lá s céljá bó l, tudomá nyos és tö rténelmi
kutatá si célbó l vagy statisztikai célbó l tö rténő tová bbi adatkezelés („célhoz
kö tö ttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjá bó l megfelelő ek és relevá nsak kell, hogy
legyenek, és a szü kségesre kell korlá tozó dniuk („adattakarékossá g”);
d) pontosnak és szü kség esetén naprakésznek kell lenniü k; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjá bó l pontatlan személyes adatokat haladéktalanul tö rö ljék vagy
helyesbítsék („pontossá g”);
e) tá rolá sá nak olyan formá ban kell tö rténnie, amely az érintettek azonosítá sá t csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szü kséges ideig teszi lehető vé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig tö rténő tá rolá sá ra csak akkor kerü lhet
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelő en kö zérdekű archivá lá s céljá bó l, tudomá nyos és tö rténelmi kutatá si
célbó l vagy statisztikai célbó l kerü l majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadsá gainak védelme érdekében elő írt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtá sá ra is figyelemmel („korlá tozott
tá rolható sá g”);
f) kezelését oly mó don kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazá sá val biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsá ga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy ká rosodá sá val szembeni védelmet is
ideértve („integritá s és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelő s a fentiek megfelelésért, tová bbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolá sá ra („elszá moltatható sá g”).
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ADATKEZELÉSEK

ÁRVEREZŐ OLDAL / WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyű jtés ténye, a kezelt adatok kö re és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Ügyfélszám

Azonosítá s, a regisztrá ció lehető vé tétele.

Jelszó

A felhaszná ló i fió kba tö rténő biztonsá gos
belépést szolgá lja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vá sá rlá shoz és a
szabá lyszerű szá mla kiá llítá sá hoz szü kséges.

E-mail cím

Kapcsolattartá s.

Telefonszám

Kapcsolattartá s, a szá mlá zá ssal, vagy a
szá llítá ssal
kapcsolatos
kérdések
hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabá lyszerű szá mla kiá llítá sa, tová bbá a
szerző dés
létrehozá sa,
tartalmá nak
meghatá rozá sa, mó dosítá sa, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abbó l szá rmazó
díjak szá mlá zá sa, valamint az azzal
kapcsolatos kö vetelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A há zhoz szá llítá s lehető vé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai mű velet végrehajtá sa.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai mű velet végrehajtá sa.

Az e-mail cím esetében nem szü kséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az á rverező oldal / webá ruhá z oldalaira lá togató felhaszná ló k szá mító gépének egyes
adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célbó l napló zá sra kerü lnek
(lá togatá si statisztiká k). Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizá ró lag belső haszná latú
statisztiká k készítésére haszná lhat fel. Az IP címeket az ü zemeltető semmilyen má s
adathoz nem kö ti, mely alapjá n a felhaszná ló személye beazonosítható lenne, és
harmadik személynek semmilyen formá ban nem adja á t vagy nem teszi elérhető vé.
2. Az érintettek kö re:

2.1. Felhaszná ló nak minő sü l aki az á rverező oldal/webá ruhá z igénybevétele sorá n regisztrá l és
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a regisztrá ció sorá n megadott adataival igénybe veszi az á rverező oldal/webá ruhá z á ltal
nyú jtott, á rverező oldal/webá ruhá z haszná latá t szabá lyozó á ltalá nos szerző dési feltételek
szerinti szolgá ltatá sait. Felhaszná ló nak minő sü l az is, aki az á rverező oldalt/webá ruhá zat
regisztrá ció nélkü l veszi igénybe és aki jelen Adatkezelési Szabá lyzat rendelkezéseit magá ra
nézve kö telező nek fogadja el azzal, hogy az á rverező oldalt/webá ruhá zat informá ció szerzés
céljá bó l vagy regisztrá ció nélkü li vá sá rlá s céljá bó l felkeresi.
2.2 A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy felhasználók és egyéb
cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló felhasználók hozzá já rulá sá t
tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez tö rvényes képviselő jü k (á ltalá ban a szü lő )
beleegyezése vagy jó vá hagyá sa is szü kséges, ezért az ő sikeres regisztrá ció juk vagy az
á rverező oldal/webá ruhá z haszná latuk elő feltétele a tö rvényes képviselő beleegyezésének
vagy jó vá hagyá sá nak megszerzése. A 16. életévét be nem tö ltö tt kiskorú vagy egyéb okbó l
korlá tozottan cselekvő képes természetes személy felhaszná ló regisztrá ció já t és az á rverező
oldal/webá ruhá z haszná latá t ennek megfelelő en az Adatkezelő ú gy értelmezi, hogy az
á rverező oldal/webá ruhá z igénybevételéhez és haszná latá hoz elő zetesen beszerezte
tö rvényes képviselő jének beleegyezését, illetve jó vá hagyá sá t, amely a felhaszná ló
tevékenységéért tö rténő teljes felelő sségvá llalá st is magá ban foglalja és azt az Adatkezelő
kérésére bá rmikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsá tja. A cselekvő képtelen (14 év alatti
vagy cselekvő képességet kizá ró gondnoksá g alatt á lló ) felhaszná ló az á rverező
oldal/webá ruhá zban ö ná lló an nem regisztrá lhat, nyilatkozatokat nem tehet, nevében
tö rvényes képviselő je (á ltalá ban a szü lő ) regisztrá lhat és tehet jognyilatkozatokat és a
felhaszná ló i tevékenységért ő vá llalja a felelő sséget.
3. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: A regisztrá ció tö rlésével
azonnal. Az érintett á ltal megadott bá rmely személyes adat tö rlésérő l az adatkezelő a
GDPR 19. cikke alapjá n, elektronikus ú ton tá jékoztatja az érintettet. Ha az érintett
tö rlési kérelme kiterjed az á ltala megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő
atá jékoztatá st kö vető en az e-mail címet is tö rli. Kivéve a szá mviteli bizonylatok
esetében, hiszen a szá mvitelrő l szó ló 2000. évi C. tö rvény 169. § (2) bekezdése
alapjá n 8 évig meg kell ő rizni ezeket 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 személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sá val.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

● Az érintett kérelmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzá férést, azok helyesbítését, tö rlését vagy kezelésének korlá tozá sá t, és
● tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
● az érintettnek joga van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a
hozzá já rulá s bá rmely idő pontban tö rténő visszavoná sá hoz.
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:
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postai ú ton a 1214 Budapest, II. Rá kó czi F. ú t 277. címen,
e-mail ú tjá n az info@valient.hu e-mail címen,
telefonon a +36/70-214-3760 telefonszá mon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

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

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s
tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l szó ló 2001. évi CVIII.
tö rvény (a tová bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás 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 szá mviteli jogszabá lyoknak megfelelő szá mlá t kiá llítá sa esetén a 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja.
7.4. A szerző désbő l eredő kö vetelések érvényesítése esetén
Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény 6:21. §-a szerint 5 év.

a

Polgá ri

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.

8. Tá jékoztatjuk, hogy

● az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a sikeres ajá nlattételét/vá sá rlá sá t
teljesíteni.
● az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következményekkel já r, hogy nem
tudjuk a sikeres ajá nlattételét/vá sá rlá sá t feldolgozni.
AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás

1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevékenység: Termékek kiszá llítá sa, fuvarozá s
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhető sége:

Az Adatkezelő vel együ ttmű kö dő Kü lső szolgá ltató k:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft
(székhely: 2351 Alsó némedi, GLS Euró pa u. 2.)
MPL. Magyar Posta Logisztika
(székhely: 1138 Budapest Dunavirá g utca 2-6)
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DPD
(székhely: 1154 Budapest Késmá rk utca14/B)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: Szá llítá si név, szá llítá si cím,
telefonszá m, e-mail cím.
4. Az érintettek kö re: A há zhozszá llítá st kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék há zhoz szá llítá sa.

6. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: A há zhozszá llítá s
lebonyolítá sá ig tart.
7. Az adatfeldolgozá s jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevékenység: Tá rhely-szolgá ltatá s
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhető sége:

Ü zemeltető : Tá rhely.Eu Szolgá ltató Kft.
Bankszá mlaszá m: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Cégjegyzékszá m: 01-09-909968
Adó szá m: 14571332-2-42
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: Az érintett á ltal megadott valamennyi
személyes adat.
4. Az érintettek kö re: A weboldalt haszná ló valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhető vé tétele, megfelelő mű kö dtetése.
6. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: Az adatkezelő és a
tá rhely-szolgá ltató kö zö tti megá llapodá s megszű néséig, vagy az érintettnek a
tá rhely-szolgá ltató felé intézett tö rlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozá s jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s
tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l szó ló 2001. évi CVIII.
tö rvény 13/A. § (3) bekezdése.
COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. A cookie-k használatának célja
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A cookiek (sü tik) ú gynevezett adatcsomagok, amelyeket maga a Webshop weboldala hoz
létre az Ö n bö ngésző je segítségével, és helyezi el az Ö n szá mító gépén, vagy eszkö zén, ahol
azok egy elkü lö nített kö nyvtá rban kerü lnek tá rolá sra. A cookie-k informá ció t tá rolhatnak az
Ö n bö ngészésre haszná lt eszkö zének paramétereirő l, az Ö n esetleges egyéni beá llítá sairó l, a
Webshop weboldalá n tett korá bbi lá togatá sairó l, hogy ezá ltal is jobb bö ngészési élményben
részesü ljö n.
2. A cookie-k használatának jogalapja

A cookie-k haszná latá nak jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. §
(1) bekezdés a) pontja alapjá n az Ö n hozzá já rulá sa. A cookie-k elhelyezését az Ö n
bö ngészésre haszná lat eszkö zén a Webá ruhá z weboldalá ra tö rténő első belépéskor felvillanó
tá jékoztató ablakban hagyta jó vá .
3. Az általunk használt cookie-k típusai

Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktivá ló dnak, amíg a
bö ngészés folyik (azaz attó l a pillanattó l, amikor a felhaszná ló megnyitja a bö ngésző ablakot,
addig a pillanatig, amíg be nem zá rja azt), amint bezá rul a bö ngésző , minden munkamenet
cookie automatikusan tö rlő dik.
Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhaszná ló eszkö zén maradnak a cookie-ban
meghatá rozott ideig. Minden alkalommal aktivá ló dnak, amikor Ö n meglá togatja az adott
weboldalt.
4. A kezelt adatok köre

Az Ö n bö ngészésre haszná lt eszkö zén elhelyezett cookie-k haszná lata segítségével
automatikusan rö gzítésre kerü lhet a lá togatá s kezdő és befejező idő pontja, IP-címe, illetve
egyes esetekben – az Ö n bö ngészésre haszná lt eszkö zének beá llítá sá tó l fü ggő en – a bö ngésző ,
az operá ció s rendszer típusa, nyelve, az eszkö z paraméterei, az Ö n á ltal a weboldalon
megadott beá llítá sok, a meglá togatott aloldalak és az azokon eltö ltö tt idő . Ezek
megosztá sá ró l Ö n dö nt a felvillanó ablakban részü nkre adott kifejezett felhatalmazá s,
valamint a bö ngésző jében megadott cookie-beá llítá saival.
5. Az általunk használt cookie-k
Ssz.

Cookie
elnevezése

1.

PHPSESSID

2.

4.

célja

Az Ö n egyedi session cookie-já nak azonosítá sá hoz
szü kséges weboldalunkon.

A fenti sü tik informá ció kat gyű jtenek arró l, hogy a
lá togató k hogyan haszná ljá k a portá lt. Minden
__utma, __utmb,
informá ció (bö ngésző haszná lat, ú j lá togató k száma,
__utmc, __utmt,
stb.) névtelenü l kerü l ö sszegyű jtésre és elkü ldésre a
__utmv, __utmz
google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani
tudjunk a weboldal á ltal nyú jtott szolgá ltatá sokon.
cookieconsent_dis Ebben tá roljuk, hogy az adott szá mító géprő l érkező
missed
lá togató elfogadta-e a Cookie szabá lyzatunkat.

lejárata
elhelyezője
A
munkamenet weboldalunk
végén
A
Google
munkamenet
Analytics
végén
1 év

weboldalunk
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6. Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

Minden bö ngésző lehető vé teszi a cookie-beá llítá sok vá ltoztatá sá t (pl. testre szabá ssal
lehető ség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Viszont felhívjuk figyelmét, hogy mivel a
cookie-k célja az adott weboldal haszná lható sá gá nak és folyamatainak megkö nnyítése, a
cookie-k alkalmazá sá nak megakadá lyozá sa vagy tö rlése esetén elő fordulhat, hogy az adott
honlap lá togató i nem lesznek képesek a weboldal funkció inak teljes kö rű haszná latá ra,
illetve hogy a weboldal a tervezettő l
eltérő en fog mű kö dni bö ngésző jében. Á ltalá ban a
bö ngésző k „Beá llítá sok” menü iben talá lható k a cookie-kal kapcsolatos beá llítá sok. A
cookie-k beá llítá sá val kapcsolatban tová bbi informá ció t az
egyes bö ngésző k „Sú gó ”
menü jében talá l. Amennyiben szeretné visszavonni hozzá já rulá sá t, a bö ngésző je cookiebeá llítá sai kö zö tt bá rmikor megteheti.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1.

A „Google AdWords” nevű online reklá mprogramot haszná lja az adatkezelő , tová bbá
annak keretein belü l igénybe veszi a Google konverzió kö vető szolgá ltatá sá t. A
Google konverzió kö vetés a Google Inc. elemző szolgá ltatá sa (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.

Amikor Felhaszná ló egy weboldalt Google-hirdetés á ltal ér el, akkor egy a
konverzió kö vetéshez szü kséges cookie kerü l a szá mító gépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlá tozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így a Felhaszná ló nem is azonosítható á ltaluk.

3.

Amikor a Felhaszná ló a weboldal bizonyos oldalait bö ngészi, és a cookie még nem
já rt le, akkor a Google és az adatkezelő is lá thatja, hogy Felhaszná ló a hirdetésre
kattintott.

4.

Minden Google AdWords ü gyfél má sik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ü gyfeleinek weboldalain keresztü l nem lehet nyomon kö vetni.

5.

Az informá ció k – melyeket a konverzió kö vető cookie-k segítségével szereztek – azt a
célt szolgá ljá k, hogy az AdWords konverzió kö vetést vá lasztó ü gyfeleinek szá má ra
konverzió s statisztiká kat készítsenek. Az ü gyfelek így tá jékozó dnak a hirdetésü kre
kattintó és konverzió kö vető címkével ellá tott oldalra tová bbított felhaszná ló k
szá má ró l. Azonban olyan informá ció khoz nem jutnak hozzá , melyekkel bá rmelyik
felhaszná ló t azonosítani lehetne.

6.

Ha nem szeretne részt venni a konverzió kö vetésben, akkor ezt elutasíthatja azá ltal,
hogy bö ngésző jében letiltja a cookie-k telepítésének lehető ségét. Ezutá n Ö n nem fog
szerepelni a konverzió kö vetési statisztiká kban.

7.

Tová bbi informá ció valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alá bbi oldalon
érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazá st haszná lja, amely a Google Inc. („Google”)
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webelemző szolgá ltatá sa. A Google Analytics ú gynevezett „cookie-kat”,
szö vegfá jlokat haszná l, amelyeket a szá mító gépére mentenek, így elő segítik
Felhaszná ló á ltal lá togatott weblap haszná latá nak elemzését.
2.

A Felhaszná ló á ltal haszná lt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
informá ció k rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerü lnek és tá roló dnak.
Az IP-anonimizá lá s weboldali aktivá lá sá val a Google a Felhaszná ló IP-címét az
Euró pai Unió tagá llamain belü l vagy az Euró pai Gazdasá gi Térségrő l szó ló
megá llapodá sban részes má s á llamokban elő ző leg megrö vidíti.

3.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére tö rténő tová bbítá sá ra és ottani
lerö vidítésére csak kivételes esetekben kerü l sor. Eme weboldal ü zemeltető jének
megbízá sá bó l a Google ezeket az informá ció kat arra fogja haszná lni, hogy
kiértékelje, hogyan haszná lta a Felhaszná ló a honlapot, tová bbá , hogy a weboldal
ü zemeltető jének a honlap aktivitá sá val ö sszefü ggő jelentéseket készítsen, valamint,
hogy a weboldal- és az internethaszná lattal kapcsolatos tová bbi szolgá ltatá sokat
teljesítsen.

4.

A Google Analytics keretein belü l a Felhaszná ló bö ngésző je á ltal tová bbított IP-címet
nem vezeti ö ssze a Google má s adataival. A cookie-k tá rolá sá t a Felhaszná ló a
bö ngésző jének megfelelő beá llítá sá val megakadá lyozhatja, azonban felhívjuk
figyelmét, hogy ebben az esetben elő fordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
funkció ja lesz teljes kö rű en haszná lható . Megakadá lyozhatja tová bbá , hogy a Google
gyű jtse és feldolgozza a cookie-k á ltali, a Felhaszná ló weboldalhaszná lattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letö lti és telepíti a kö vetkező linken
elérhető bö ngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1.

A gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető feltételeirő l és egyes korlá tairó l szó ló
2008. évi XLVIII. tö rvény 6. §-a értelmében Felhaszná ló elő zetesen és kifejezetten
hozzá já rulhat ahhoz, hogy Szolgá ltató reklá majá nlataival, egyéb kü ldeményeivel a
regisztrá ció kor megadott elérhető ségein megkeresse.

2.

Tová bbá Ü gyfél a jelen tá jékoztató rendelkezéseit szem elő tt tartva hozzá já rulhat
ahhoz, hogy Szolgá ltató a reklá majá nlatok kü ldéséhez szü kséges személyes adatait
kezelje.

3.

Szolgá ltató nem kü ld kéretlen reklá mü zenetet, és Felhaszná ló korlá tozá s és
indokolá s nélkü l, ingyenesen leiratkozhat az ajá nlatok kü ldésérő l. Ebben az esetben
Szolgá ltató minden - a reklá mü zenetek kü ldéséhez szü kséges - személyes adatá t
tö rli nyilvá ntartá sá bó l és tová bbi reklá majá nlataival nem keresi meg a Felhaszná ló t.
Felhaszná ló a reklá mokró l leiratkozhat az ü zenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyű jtés ténye, a kezelt adatok kö re és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja
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Név, e-mail cím.

Azonosítá s, a hírlevélre való feliratkozá s
lehető vé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai mű velet végrehajtá sa.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai mű velet végrehajtá sa.

5.

Az érintettek kö re: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6.

Az adatkezelés célja: reklá mot tartalmazó elektronikus ü zenetek (e-mail, sms, push
ü zenet) kü ldése az érintett részére, tá jékoztatá s nyú jtá sa az aktuá lis informá ció kró l,
termékekrő l, akció kró l, ú j funkció kró l stb.

7.

Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: a hozzá já ruló
nyilatkozat visszavoná sá ig, azaz a leiratkozá sig tart az adatkezelés.

8.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sá val.

9.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

● Az érintett kérelmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzá férést, azok helyesbítését, tö rlését vagy kezelésének korlá tozá sá t, és
● tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
● az érintettnek joga van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a
hozzá já rulá s bá rmely idő pontban tö rténő visszavoná sá hoz.
10. 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 ú ton a 1214 Budapest, II. Rá kó czi F. ú t 277. címen,
e-mail ú tjá n az info@valient.hu e-mail címen,
telefonon a +36/70-214-3760 telefonszá mon.

11. Az érintett bá rmikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrő l.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzá já rulá sa, 6. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontja, és a gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető feltételeirő l és egyes korlá tairó l
szó ló 2008. évi XLVIII. tö rvény 6. § (5) bekezdése:
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.

13. Tá jékoztatjuk, hogy
●

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
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● köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tő lü nk.
● az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következményekkel já r, hogy nem
tudunk Ö nnek hírlevelet kü ldeni.
PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyű jtés ténye, a kezelt adatok kö re és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítá s, kapcsolattartá s.

E-mail cím

Telefonszám

Számlázási név és cím

Kapcsolattartá s.
Kapcsolattartá s.

Azonosítá s, a megrendelt termékekkel
kapcsolatosan
felmerü lő
minő ségi
kifogá sok, kérdések és problémá k
kezelése.

2. Az érintettek kö re: A webshop weboldalon vá sá rló és minő ségi kifogá ssal élő ,
panaszt tevő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: A felvett kifogá sró l
felvett jegyző kö nyv, á tirat és az arra adott vá lasz má solati példá nyait a
fogyasztó védelemrő l szó ló 1997. évi CLV. tö rvény 17/A. § (7) bekezdése alapjá n 5
évig kell megő rizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sá val.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

● Az érintett kérelmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzá férést, azok helyesbítését, tö rlését vagy kezelésének korlá tozá sá t, és
● tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
● az érintettnek joga van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a
hozzá já rulá s bá rmely idő pontban tö rténő visszavoná sá hoz.
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 ú ton a 1214 Budapest, II. Rá kó czi F. ú t 277. címen,
e-mail ú tjá n
az info@valient.hu e-mail címen,
telefonon a +36/70-214-3760 telefonszá mon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztó védelemrő l
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szó ló 1997. évi CLV. tö rvény 17/A. § (7) bekezdése.
8. Tá jékoztatjuk, hogy

● a személyes adat szolgá ltatá sa szerződéses kötelezettségen alapul.
● a szerző dés megkö tésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszá t kezelni tudjuk.
● az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következményekkel já r, hogy nem
tudjuk kezelni a hozzá nk beérkezett panaszá t.
KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az
adatgyű jtés
ténye,
a
kezelt
adatok
kö re:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. kö zö sségi oldalakon
regisztrá lt neve, illetve a felhaszná ló nyilvá nos profilképe.
2. Az
érintettek
kö re:
Valamennyi
érintett,
aki
regisztrá lt
a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. kö zö sségi oldalakon,
és „lá jkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyű jtés célja: A kö zö sségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akció inak vagy magá nak a weboldalnak a megosztá sa, illetve
„lá jkolá sa”, népszerű sítése.
4. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrá sá ró l, azok
kezelésérő l, illetve az á tadá s mó djá ró l, és jogalapjá ró l az adott kö zö sségi oldalon
tá jékozó dhat az érintett. Az adatkezelés a kö zö sségi oldalakon való sul meg, így az
adatkezelés idő tartamá ra, mó djá ra, illetve az adatok tö rlési és mó dosítá si
lehető ségeire az adott kö zö sségi oldal szabá lyozá sa vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett ö nkéntes hozzá já rulá sa személyes adatai
kezeléséhez a kö zö sségi oldalakon.
ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1.

Amennyiben az adatkezelő szolgá ltatá saink igénybevétele sorá n kérdés merü lne fel,
esetleg problémá ja lenne az érintettnek, a honlapon megadott mó dokon (telefon, email, kö zö sségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelő vel.

2.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, ü zeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklő dő nevével és e-mail címével, valamint má s, ö nként
megadott személyes adatá val együ tt, az adatkö zléstő l szá mított legfeljebb 5 év
elteltével tö rli. Az adatkezelés célja, az 5 éves garancia miatt a termék
visszakereshető sége, illetve a termék elvesztése esetén a termék pó tlá sá nak
elő segítése.
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3.

E tá jékoztató ban fel nem sorolt adatkezelésekrő l az adat felvételekor adunk
tá jékoztatá st.

4.

Kivételes ható sá gi megkeresésre, illető leg jogszabá ly felhatalmazá sa alapjá n má s
szervek megkeresése esetén a Szolgá ltató kö teles tá jékoztatá s adá sá ra, adatok
kö zlésére, á tadá sá ra, illető leg iratok rendelkezésre bocsá tá sá ra.

5.

A Szolgá ltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és
az adatok kö rét megjelö lte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljá nak megvaló sítá sá hoz elengedhetetlenü l szü kséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga

Ö n jogosult arra, hogy az adatkezelő tő l visszajelzést kapjon arra vonatkozó an, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
informá ció khoz hozzá férést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog

Ö n jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l helyesbítse
az Ö nre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés céljá t,
Ö n jogosult arra, hogy kérje a hiá nyos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat ú tjá n tö rténő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog

Ö n jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l tö rö lje az
Ö nre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig kö teles arra, hogy Ö nre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkü l tö rö lje meghatá rozott
feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvá nossá gra hozta a személyes adatot, és azt tö rö lni kö teles, az
elérhető technoló gia és a megvaló sítá s kö ltségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerű en elvá rható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tá jékoztassa az adatokat kezelő adatkezelő ket, hogy Ö n kérelmezte a szó ban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok má solatá nak, illetve
má sodpéldá nyá nak tö rlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ö n jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlá tozza az adatkezelést, ha az alá bbi
feltételek valamelyike teljesü l:
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● Ö n vitatja a személyes adatok pontossá gá t, ez esetben a korlá tozá s arra az
idő tartamra vonatkozik, amely lehető vé teszi, hogy az adatkezelő ellenő rizze a
személyes adatok pontossá gá t;
● az adatkezelés jogellenes, és Ö n ellenzi az adatok tö rlését, és ehelyett kéri azok
felhaszná lá sá nak korlá tozá sá t;
● az adatkezelő nek má r nincs szü ksége a személyes adatokra adatkezelés céljá bó l,
de Ö n igényli azokat jogi igények elő terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
● Ö n tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlá tozá s arra az idő tartamra
vonatkozik, amíg megá llapítá sra nem kerü l, hogy az adatkezelő jogos indokai
első bbséget élveznek-e Ö n jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ö n jogosult arra, hogy az Ö nre vonatkozó , Ö n á ltal egy adatkezelő rendelkezésére
bocsá tott személyes adatokat tagolt, széles kö rben haszná lt, géppel olvasható
formá tumban megkapja, tová bbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy má sik
adatkezelő nek tová bbítsa anélkü l, hogy ezt akadá lyozná az az adatkezelő , amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsá totta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog

Ö n jogosult arra, hogy a sajá t helyzetével kapcsolatos okokbó l bá rmikor tiltakozzon
személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotá st is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése kö zvetlen ü zletszerzés érdekében tö rténik, Ö n jogosult
arra, hogy bá rmikor tiltakozzon az Ö nre vonatkozó személyes adatok e célbó l tö rténő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotá st is, amennyiben az a kö zvetlen ü zletszerzéshez
kapcsoló dik. Ha Ö n tiltakozik a személyes adatok kö zvetlen ü zletszerzés érdekében
tö rténő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a tová bbiakban e célbó l nem
kezelhető k.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ö n jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Ö nre az olyan, kizá ró lag automatizá lt
adatkezelésen – ideértve a profilalkotá st is – alapuló dö ntés hatá lya, amely rá nézve
joghatá ssal já rna vagy ő t hasonló képpen jelentő s mértékben érintené.
Az elő ző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a dö ntés:
● Ö n és az adatkezelő kö zö tti szerző dés megkö tése vagy teljesítése érdekében
szü kséges;
● meghozatalá t az adatkezelő re alkalmazandó olyan unió s vagy tagá llami jog teszi
lehető vé, amely Ö n jogainak és szabadsá gainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgá ló megfelelő intézkedéseket is megá llapít; vagy
● Ö n kifejezett hozzá já rulá sá n alapul.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l, de mindenféleképpen a kérelem
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beérkezésétő l szá mított 1 hónapon belül tá jékoztatja Ö nt a fenti kérelmek nyomá n
hozott intézkedésekrő l.
Szü kség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hatá ridő meghosszabbítá sá ró l az
adatkezelő a késedelem okainak megjelö lésével a kérelem kézhezvételétő l szá mított 1
hónapon belül tá jékoztatja Ö nt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ö n kérelme nyomá n, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arró l, hogy Ö n panaszt nyú jthat be
valamely felü gyeleti ható sá gná l, és élhet bíró sá gi jogorvoslati jogá val.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomá ny és technoló gia á llá sa és a megvaló sítá s
kö ltségei, tová bbá az adatkezelés jellege, ható kö re, kö rü lményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadsá gaira jelentett, vá ltozó való színű ségű és
sú lyossá gú kocká zat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kocká zat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonsá got garantá lja, ideértve, tö bbek kö zö tt, adott esetben:
a) a személyes adatok jelszó val tö rténő védelme;
b) a személyes adatok kezelésére haszná lt rendszerek és szolgá ltatá sok
folyamatos bizalmas jellegének biztosítá sá t, integritá sá t, rendelkezésre
á llá sá t és ellená lló képességét;
c) fizikai vagy mű szaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzá férést és az adatok rendelkezésre á llá sá t kellő idő ben vissza
lehet á llítani;
d) az adatkezelés biztonsá gá nak garantá lá sá ra hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonysá gá nak rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgá ló eljá rá st.
e) Szerver helye, szolgá ltató ja, elérhető ségei

Ü zemeltető : Tá rhely.Eu Szolgá ltató Kft.
Bankszá mlaszá m: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Cégjegyzékszá m: 01-09-909968
Adó szá m: 14571332-2-42
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.
https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
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Ha az adatvédelmi incidens való színű síthető en magas kocká zattal já r a természetes
személyek jogaira és szabadsá gaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l
tá jékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrő l.
Az érintett részére adott tá jékoztatá sban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és kö zö lni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a tová bbi
tá jékoztatá st nyú jtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető ségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensbő l eredő , való színű síthető kö vetkezményeket; ismertetni kell az
adatkezelő á ltal az adatvédelmi incidens orvoslá sá ra tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbő l eredő esetleges há trá nyos
kö vetkezmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tá jékoztatni, ha a kö vetkező feltételek bá rmelyike teljesü l:
● az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens á ltal érintett
adatok tekintetében alkalmaztá k, kü lö nö sen azokat az intézkedéseket – mint
példá ul a titkosítá s alkalmazá sa –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzá férésre fel nem jogosított személyek szá má ra értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
● az adatkezelő az adatvédelmi incidenst kö vető en olyan tová bbi intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
● a tá jékoztatá s aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvá nosan kö zzétett informá ció k ú tjá n kell tá jékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonló an hatékony
tá jékoztatá sá t.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensrő l, a
felü gyeleti ható sá g, miutá n mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens való színű síthető en
magas kocká zattal já r-e, elrendelheti az érintett tá jékoztatá sá t.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l, és ha lehetséges,
legkéső bb 72 ó rá val azutá n, hogy az adatvédelmi incidens a tudomá sá ra jutott, bejelenti
az 55. cikk alapjá n illetékes felü gyeleti ható sá gnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
való színű síthető en nem já r kocká zattal a természetes személyek jogaira és
szabadsá gaira nézve. Ha a bejelentés nem tö rténik meg 72 ó rá n belü l, mellékelni kell
hozzá a késedelem igazolá sá ra szolgá ló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Informá ció szabadsá g Ható sá gná l lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá g
1125 Budapest, Szilá gyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafió k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
ZÁRSZÓ

A tá jékoztató elkészítése sorá n figyelemmel voltunk az alá bbi jogszabá lyokra:
-

-

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tö rténő
védelmérő l és az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet
hatá lyon kívü l helyezésérő l (á ltalá nos adatvédelmi rendelet) AZ EURÓ PAI
PARLAMENT É S A TANÁ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. á prilis 27.)
2011. évi CXII. tö rvény – az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az
informá ció szabadsá gró l (a tová bbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. tö rvény – az elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az
informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l (fő képp a
13/A. §-a)
2008. évi XLVII. tö rvény – a fogyasztó kkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmá ró l;
2008. évi XLVIII. tö rvény – a gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető feltételeirő l és
egyes korlá tairó l (kü lö nö sen a 6.§-a)
2005. évi XC. tö rvény az elektronikus informá ció szabadsá gró l
2003. évi C. tö rvény az elektronikus hírkö zlésrő l (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklá m bevá lt gyakorlatá ra
vonatkozó EASA/IAB-ajá nlá sró l
A Nemzeti Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá g ajá nlá sa az elő zetes
tá jékoztatá s adatvédelmi kö vetelményeirő l
Az Euró pai Parlament és a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. á prilis 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tö rténő
védelmérő l és az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet
hatá lyon kívü l helyezésérő l

