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Asum.hu

Adatkezelési
tájékoztató
Röviden
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is
küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor
kérheti az elérhetőségeinken.
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Bevezetés
Az asum.hu oldal kiadó ja a Petrányi & Széll Provocative Communications Kft. (1094
Budapest, Liliom utca 50., adó szá m: 22649562-2-43, cégjegyzékszá m: 01-09-937400) (a
tová bbiakban: Szolgá ltató , adatkezelő ) alá veti magá t a kö vetkező tá jékoztató nak.
Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi CXII.
tö rvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-haszná ló val, a
tová bbiakban: felhaszná ló ) az adatkezelés megkezdése elő tt kö zö lni kell, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kö telező .
Az érintettet az adatkezelés megkezdése elő tt egyértelmű en és részletesen tá jékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrő l, így kü lö nö sen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tá jékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapjá n arró l is, hogy
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzá já rulá sá nak beszerzése
lehetetlen vagy ará nytalan kö ltséggel já rna, és a személyes adat kezelése
 az adatkezelő re vonatkozó jogi kö telezettség teljesítése céljá bó l szü kséges, vagy
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljá bó l
szü kséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fű ző dő
jog korlá tozá sá val ará nyban á ll.
A tá jékoztatá snak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehető ségeire is.
Ha az érintettek személyes tá jékoztatá sa lehetetlen vagy ará nytalan kö ltséggel já rna, a
tá jékoztatá s megtö rténhet az alá bbi informá ció k nyilvá nossá gra hozatalá val is:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehető ségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvá ntartá sba vételének van helye, az
adatkezelés nyilvá ntartá si szá ma.
Jelen adatkezelési tá jékoztató az alá bbi weboldalak adatkezelését szabá lyozza:
https://asum.hu és a fenti tartalmi elő írá son alapul. A tá jékoztató elérhető az alá bbi
oldalró l: https://asum.hu/impresszum
A tá jékoztató mó dosítá sai a fenti címen tö rténő kö zzététellel lépnek hatá lyba.
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Értelmező fogalmak (3.§)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

érintett/Felhasználó: bá rmely meghatá rozott, személyes adat alapjá n azonosított
vagy - kö zvetlenü l vagy kö zvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - kü lö nö sen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy tö bb fizikai, fizioló giai, mentá lis,
gazdasá gi, kulturá lis vagy szociá lis azonossá gá ra jellemző ismeret -, valamint az
adatbó l levonható , az érintettre vonatkozó kö vetkeztetés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely ö ná lló an vagy má sokkal együ tt az adatok
kezelésének céljá t meghatá rozza, az adatkezelésre (beleértve a felhaszná lt
eszkö zt) vonatkozó dö ntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az á ltala megbízott
adatfeldolgozó val végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljá rá stó l fü ggetlenü l az adatokon végzett bá rmely
mű velet vagy a mű veletek ö sszessége, így kü lö nö sen gyű jtése, felvétele, rö gzítése,
rendszerezése, tá rolá sa, megvá ltoztatá sa, felhaszná lá sa, lekérdezése, tová bbítá sa,
nyilvá nossá gra hozatala, ö sszehangolá sa vagy ö sszekapcsolá sa, zá rolá sa, tö rlése
és megsemmisítése, valamint az adatok tová bbi felhaszná lá sá nak
megakadá lyozá sa, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítá sá ra alkalmas fizikai jellemző k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rö gzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési mű veletekhez kapcsoló dó technikai feladatok
elvégzése, fü ggetlenü l a mű veletek végrehajtá sá hoz alkalmazott mó dszertő l és
eszkö ztő l, valamint az alkalmazá s helyétő l, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő vel kö tö tt szerző dése
alapjá n - beleértve a jogszabá ly rendelkezése alapjá n tö rténő szerző déskö tést is adatok feldolgozá sá t végzi;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozá sa, így
kü lö nö sen a jogosulatlan hozzá férés, megvá ltoztatá s, tová bbítá s, nyilvá nossá gra
hozatal, tö rlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisü lés és
sérü lés.
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Webáruház működtetéshez és hírlevél
küldéshez kapcsolódó adatkezelés
1. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (4) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a webshop
ü zemeltetéshez/mű kö dtetéshez kapcsoló dó adatkezelés kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyű jtés ténye, a kezelt adatok kö re és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Jelszó
Vezeték-és keresztnév
E-mail cím
Telefonszá m
Szá mlá zá si név és cím

Szá llítá si név és cím
A vá sá rlá s/regisztrá ció idő pontja
A vá sá rlá s/regisztrá ció kori IP cím

Az adatkezelés célja
A felhaszná ló i fió kba tö rténő biztonsá gos
belépést szolgá lja.
A kapcsolatfelvételhez, a vá sá rlá shoz és a
szabá lyszerű
szá mla
kiá llítá sá hoz
szü kséges.
Kapcsolattartá s és hírlevélkü ldés
Kapcsolattartá s, a szá mlá zá ssal, vagy a
szá llítá ssal
kapcsolatos
kérdések
hatékonyabb egyeztetése.
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.
A há zhoz szá llítá s lehető vé tétele.
Technikai mű velet végrehajtá sa.
Technikai mű velet végrehajtá sa.

Az e-mail cím nem szü kséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
3. Az érintettek kö re: A weboldalon regisztrá lt/vá sá rló valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: A regisztrá ció tö rlésével
azonnal. 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.
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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.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A személyes
adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartá sá val.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok
tö rlését, vagy mó dosítá sá t az alá bbi mó dokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai ú ton a 1094 Budapest, Liliom utca 50. címen,
- e-mail ú tjá n az info@asum.hu e-mail címen,
- telefonon a +36 1 782 42 46 szá mon.
7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
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 (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.
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Adatfeldolgozók
Szállítás
1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevékenység: Termékek kiszá llítá sa, fuvarozá s
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhető sége:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsó némedi, Euró pa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszá m: +36 1 802 0265
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
Fü rgefutá r.hu Kft.
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28. 2. emelet
Telefon: (+36-1) 900-96-69
Email: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Honlap, weboldal: https://furgefutar.hu/
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: Szá llítá si név, szá llítá si cím,
telefonszá m.
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: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, 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.
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Online fizetés
1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevékenység: Online fizetés
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhető sége:
Barion Payment Zrt.
Engedély szá ma: H-EN-I-1064/2013
Intézmény azonosító : 14859034
Telefon: + 36 1 464 70 99
E-mail: support@barion.com
Á SZF: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/
PayPal
Anyavá llalat: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Elérhető ség: https://www.paypal.com/hu
Adatkezelési tá jékoztató ja: https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/helpscr?
cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: Szá mlá zá si név, szá mlá zá si cím, e-mail
cím.
4. Az érintettek kö re: A online vá sá rlá st kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: Az online vá sá rlá s lebonyolítá sa, a tranzakció k
visszaigazolá sa és a felhaszná ló k védelme érdekében végzett fraud-monitoring
(visszaélések ellenő rzése).
6. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: Az online fizetés
lebonyolítá sá ig tart.
7. Az adatfeldolgozá s jogalapja: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, 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.
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Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevékenység: Tá rhely-szolgá ltatá s
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhető sége:
WP Engine Inc.
504 Lavaca Street, Suite 1000
Austin, Texas 78701
United States
sales@wpengine.com
+44 (0) 20 3770 9704
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: A regisztrá ció
tö rlésével azonnal.
7. Az adatfeldolgozá s jogalapja: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, 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.
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Cookie-k (sütik) kezelése
1.

Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (4) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a webshop weboldal
cookie adatkezelése kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.

Webá ruhá zakra jellemző cookie-k az ú gynevezett „jelszó val védett munkamenethez
haszná lt cookie”, „bevá sá rló kosá rhoz szü kséges cookie-k” és „biztonsá gi cookie-k”,
melyek haszná latá hoz nem szü kséges elő zetes hozzá já rulá st kérni az érintettektő l.

3.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: Egyedi azonosító szá m, dá tumok,
idő pontok

4.

Az érintettek kö re: A weboldalt lá togató valamennyi érintett.

5.

Az adatkezelés célja: A felhaszná ló k azonosítá sa,
nyilvá ntartá sá ra és a lá togató k nyomon kö vetése.

6.

Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: Az adatkezelés
idő tartama a session cookie-k esetén a honlapok lá togatá sá nak befejezéséig tart.

7.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A cookie-k
haszná latá val nem kezel személyes adatokat az adatkezelő .

8.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehető ségü k van a cookie-kat tö rö lni a bö ngésző k Eszkö zö k/Beá llítá sok menü jében
á ltalá ban az Adatvédelem menü pont beá llítá sai alatt.

9.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettő l hozzá já rulá s nem szü kséges, amennyiben a
cookie-k haszná latá nak kizá ró lagos célja az elektronikus hírkö zlő há ló zaton
keresztü l tö rténő kö zléstová bbítá s vagy arra az elő fizető vagy felhaszná ló á ltal
kifejezetten kért, az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz
a szolgá ltató nak feltétlenü l szü ksége van.

a

„bevá sá rló kosá r”

10. Az adatkezelő a Facebook remarketing kó djá t haszná lja. Ennek kö rében a kö vetkező
tá jékoztatá st adjuk: cookie élettartam: 20 nap; adatkezelés célja: Facebook
hirdetések
személyre
szabá sa;
tová bbi
informá ció k:
http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/
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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: https://policies.google.com/privacy?gl=hu
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A Google Analytics alkalmazása
1.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazá st haszná lja, amely a Google Inc. („Google”)
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
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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 informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a hírlevél-kü ldés
adatkezelése kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatgyű jtés ténye, a kezelt adatok kö re és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Név, e-mail cím.
A feliratkozá s idő pontja
A feliratkozá s kori IP cím

Az adatkezelés célja
Azonosítá s, a hírlevélre való feliratkozá s
lehető vé tétele.
Technikai mű velet végrehajtá sa.
Technikai mű velet végrehajtá sa.

6.

Az érintettek kö re: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7.

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.

8.

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

10. Az adatkezelés sorá n igénybe vett adatfeldolgozó :

Petrányi & Széll Provocative Communications Kft. (1094 Budapest, Liliom utca
50., adó szá m: 22649562-2-43, cégjegyzékszá m: 01-09-937400)
11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bá rmikor,

ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrő l.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett ö nkéntes hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, 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.
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Panaszkezelés
1. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a panaszkezelés, mint
adatkezelés kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyű jtés ténye, a kezelt adatok kö re és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Vezeték-és keresztnév
E-mail cím
Telefonszá m
Szá mlá zá si név és cím

Az adatkezelés célja
Azonosítá s, kapcsolattartá s.
Kapcsolattartá s.
Kapcsolattartá s.
Azonosítá s, a megrendelt termékekkel
kapcsolatosan
felmerü lő
minő ségi
kifogá sok,
kérdések
és
problémá k
kezelése.

3. Az érintettek kö re: A webshop weboldalon vá sá rló és minő ségi kifogá ssal élő ,
panaszt tevő valamennyi érintett.
4. 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.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartá sá val.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok
tö rlését, vagy mó dosítá sá t az alá bbi mó dokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai ú ton a 1094 Budapest, Liliom utca 50. címen,
- e-mail ú tjá n az info@asum.hu e-mail címen,
- telefonon a +36 1 782 42 46 szá mon.
7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
és a fogyasztó védelemrő l szó ló 1997. évi CLV. tö rvény 17/A. § (7) bekezdése.
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Közösségi oldalak
1.

Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a kö zö sségi oldalak
adatkezelése kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett ö nkéntes hozzá já rulá sa személyes adatai
kezeléséhez a kö zö sségi oldalakon.

16

Asum.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2020.

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 2 év
elteltével tö rli.

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.

Adatbiztonság (7.§)
1.

Az adatkezelő ú gy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési mű veleteket, hogy
biztosítsa az érintettek magá nszférá já nak védelmét.

2.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonsá gá ró l (jelszó val, vírusirtó val való
védettség, SSL titkosítá s), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítja azokat az eljá rá si szabá lyokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabá lyok érvényre juttatá sá hoz szü kségesek.

3.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő kü lö nö sen







a jogosulatlan hozzá férés,
a megvá ltoztatá s,
a tová bbítá s,
a nyilvá nossá gra hozatal,
a tö rlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisü lés és sérü lés,
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az alkalmazott technika megvá ltozá sá bó l fakadó hozzá férhetetlenné vá lá s
ellen.

4.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldá ssal biztosítja, hogy a
nyilvá ntartá sokban tá rolt adatok kö zvetlenü l ne legyenek ö sszekapcsolható k és az
érintetthez rendelhető k.

5.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzá férés, az adatok megvá ltoztatá sa és
jogosulatlan nyilvá nossá gra-hozatala, vagy felhaszná lá sa megakadá lyozá sa
érdekében az adatkezelő gondoskodik:
 a megfelelő informatikai, mű szaki kö rnyezet kialakítá sá ró l, ü zemeltetésérő l,
 a szolgá ltatá snyú jtá sban résztevő munkatá rsai ellenő rzö tt kivá lasztá sá ró l,
felü gyeletérő l,
 a részletes ü zemeltetési, kocká zatkezelési és szolgá ltatá si eljá rá srendek
kiadá sá ró l.

6.

A fentiek alapjá n szolgá ltató biztosítja, hogy az á ltala kezelt adat




7.

a jogosult szá má ra rendelkezésre á lljon,
hitelessége és hitelesítése biztosított,
vá ltozatlansá ga igazolható ,
legyen.

Adatkezelő és annak tá rhely-szolgá ltató já nak informatikai rendszere véd tö bbek
kö zö tt







a szá mítá stechnikai csalá s,
a kémkedés,
a szá mító gépvírusok,
a spam-ek,
a hack-ek
és egyéb tá madá sok ellen.
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Az érintettek jogai
1.

Az érintett kérelmezheti az Szolgá ltató ná l, hogy az adjon tá jékoztatá sá t
személyes adatai kezelésérő l, kérheti személyes adatainak helyesbítését,
valamint kérheti személyes adatainak - a kö telező adatkezelés kivételével tö rlését vagy zá rolá sá t.

2.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tá jékoztatá st ad az érintett á ltala kezelt,
illetve az á ltala vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó á ltal
feldolgozott adatairó l, azok forrá sá ró l, az adatkezelés céljá ró l, jogalapjá ró l,
idő tartamá ró l, az adatfeldolgozó nevérő l, címérő l és az adatkezeléssel ö sszefü ggő
tevékenységérő l, az adatvédelmi incidens kö rü lményeirő l, hatá sairó l és az
elhá rítá sá ra megtett intézkedésekrő l, tová bbá - az érintett személyes adatainak
tová bbítá sa esetén - az adattová bbítá s jogalapjá ró l és címzettjérő l.

3.

Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelő ssel rendelkezik, a belső adatvédelmi
felelő s ú tjá n - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenő rzése,
valamint az érintett tá jékoztatá sa céljá bó l nyilvá ntartá st vezet, amely tartalmazza
az érintett személyes adatok kö rét, az adatvédelmi incidenssel érintettek kö rét és
szá má t, az adatvédelmi incidens idő pontjá t, kö rü lményeit, hatá sait és az
elhá rítá sá ra megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést elő író
jogszabá lyban meghatá rozott egyéb adatokat.

4.

Az adatkezelő az adattová bbítá s jogszerű ségének ellenő rzése, valamint az
érintett tá jékoztatá sa céljá bó l adattová bbítá si nyilvá ntartá st vezet, amely
tartalmazza az á ltala kezelt személyes adatok tová bbítá sá nak idő pontjá t, az
adattová bbítá s jogalapjá t és címzettjét, a tová bbított személyes adatok kö rének
meghatá rozá sá t, valamint az adatkezelést elő író jogszabá lyban meghatá rozott
egyéb adatokat.

5.

Felhaszná ló kérelmére Szolgá ltató tá jékoztatá st ad az á ltala kezelt adatokró l, azok
forrá sá ró l, az adatkezelés céljá ró l, jogalapjá ró l, idő tartamá ró l, az esetleges
adatfeldolgozó nevérő l, címérő l és az adatkezeléssel ö sszefü ggő tevékenységérő l,
tová bbá - az érintett személyes adatainak tová bbítá sa esetén - az adattová bbítá s
jogalapjá ró l és címzettjérő l. Szolgá ltató a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított
legrö videbb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belü l írá sban, kö zérthető
formá ban adja meg a tá jékoztatá st. A tá jékoztatá s ingyenes.

6.

Szolgá ltató , amennyiben a személyes adat a való sá gnak nem felel meg, és a
való sá gnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére á ll, a személyes
adatot helyesbíti.

7.

Tö rlés helyett Szolgá ltató zá rolja a személyes adatot, ha a Felhaszná ló ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére á lló informá ció k alapjá n feltételezhető , hogy a tö rlés
sértené a Felhaszná ló jogos érdekeit. A zá rolt személyes adat kizá ró lag addig
kezelhető , ameddig fenná ll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat tö rlését
kizá rta.
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8.

Szolgá ltató tö rli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhaszná ló kéri, a
kezelt adat hiá nyos vagy téves - és ez az á llapot jogszerű en nem orvosolható feltéve, hogy a tö rlést tö rvény nem zá rja ki, az adatkezelés célja megszű nt, vagy az
adatok tá rolá sá nak tö rvényben meghatá rozott hatá rideje lejá rt, azt a bíró sá g vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá g elrendelte.

9.

Az adatkezelő megjelö li az á ltala kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja
annak helyességét vagy pontossá gá t, de a vitatott személyes adat helytelensége
vagy pontatlansá ga nem á llapítható meg egyértelmű en.

10.

A helyesbítésrő l, a zá rolá sró l, a megjelö lésrő l és a tö rlésrő l az érintettet, tová bbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korá bban az adatot adatkezelés céljá ra
tová bbítottá k. Az értesítés mellő zhető , ha ez az adatkezelés céljá ra való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zá rolá s vagy tö rlés irá nti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét kö vető 25 napon belü l írá sban kö zli a
helyesbítés, zá rolá s vagy tö rlés irá nti kérelem elutasítá sá nak ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítés, tö rlés vagy zá rolá s irá nti kérelem elutasítá sa esetén az
adatkezelő tá jékoztatja az érintettet a bíró sá gi jogorvoslat, tová bbá a Ható sá ghoz
fordulá s lehető ségérő l.

Jogorvoslat
1. Felhaszná ló tiltakozhat személyes adatá nak kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy tová bbítá sa kizá ró lag az Szolgá ltató ra
vonatkozó jogi kö telezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgá ltató , adatá tvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szü kséges, kivéve, ha az
adatkezelést tö rvény rendelte el;
b) a személyes adat felhaszná lá sa vagy tová bbítá sa kö zvetlen ü zletszerzés,
kö zvélemény-kutatá s vagy tudomá nyos kutatá s céljá ra tö rténik;
c) tö rvényben meghatá rozott egyéb esetben.
2. Szolgá ltató a tiltakozá st a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított legrö videbb idő n belü l, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgá lja, annak megalapozottsá ga kérdésében dö ntést
hoz, és dö ntésérő l a kérelmező t írá sban tá jékoztatja. Ha az Szolgá ltató az érintett
tiltakozá sá nak megalapozottsá gá t megá llapítja, az adatkezelést - beleértve a tová bbi
adatfelvételt és adattová bbítá st is - megszü nteti, és az adatokat zá rolja, valamint a
tiltakozá sró l, tová bbá az annak alapjá n tett intézkedésekrő l értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozá ssal érintett személyes adatot korá bban tová bbította, és akik
kö telesek intézkedni a tiltakozá si jog érvényesítése érdekében.
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3. Amennyiben a Felhaszná ló Szolgá ltató nak a meghozott dö ntésével nem ért egyet, az
ellen - annak kö zlésétő l szá mított 30 napon belü l - bíró sá ghoz fordulhat. A bíró sá g
soron kívü l já r el.
4. 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
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés
1.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabá lyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
kö teles bizonyítani. Az adattová bbítá s jogszerű ségét az adatá tvevő kö teles
bizonyítani.

2.

A per elbírá lá sa a tö rvényszék hatá skö rébe tartozik. A per - az érintett vá lasztá sa
szerint - az érintett lakó helye vagy tartó zkodá si helye szerinti tö rvényszék elő tt is
megindítható .

3.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Ható sá g az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4.

Ha a bíró sá g a kérelemnek helyt ad, az adatkezelő t a tá jékoztatá s megadá sá ra, az
adat helyesbítésére, zá rolá sá ra, tö rlésére, az automatizá lt adatfeldolgozá ssal
hozott
dö ntés
megsemmisítésére,
az
érintett
tiltakozá si
jogá nak
figyelembevételére, illetve az adatá tvevő á ltal kért adat kiadá sá ra kö telezi.

5.

Ha a bíró sá g az adatá tvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő kö teles az érintett
személyes adatá t az ítélet kö zlésétő l szá mított 3 napon belü l tö rö lni. Az adatkezelő
kö teles az adatokat akkor is tö rö lni, ha az adatá tvevő a meghatá rozott hatá ridő n
belü l nem fordul bíró sá ghoz.

6.

A bíró sá g elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak
kö zzétételével tö rténő - nyilvá nossá gra hozatalá t, ha azt az adatvédelem érdekei és
nagyobb szá mú érintett védett jogai megkö vetelik.
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Kártérítés és sérelemdíj
1.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsá g
kö vetelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogá t megsérti, az érintett
az adatkezelő tő l sérelemdíjat kö vetelhet.

2.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó á ltal okozott ká rért és az
adatkezelő kö teles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó á ltal okozott
személyiségi jogsértés esetén já ró sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesü l az
okozott ká rért való felelő sség és a sérelemdíj megfizetésének kö telezettsége aló l, ha
bizonyítja, hogy a ká rt vagy az érintett személyiségi jogá nak sérelmét az adatkezelés
kö rén kívü l eső elhá ríthatatlan ok idézte elő .

3.

Nem kell megtéríteni a ká rt és nem kö vetelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben
a ká r a ká rosult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az
érintett szá ndékos vagy sú lyosan gondatlan magatartá sá bó l szá rmazott.

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

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

