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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 kiado� ja a Petrányi & Széll Provocative Communications Kft. (1094
Budapest, Liliom utca 50., ado� sza�m: 22649562-2-43, ce�gjegyze�ksza�m: 01-09-937400) (a
tova�bbiakban: Szolga� ltato� , adatkezelo+ ) ala� veti maga� t a ko, vetkezo+  ta� je�koztato� nak.

Az informa� cio� s o, nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l szo� lo�  2011. e�vi CXII.
to, rve�ny 20. §  (1) kimondja, hogy az e�rintettel (jelen esetben a webshop-haszna� lo� val, a
tova�bbiakban:  felhaszna� lo� )  az  adatkezele�s  megkezde�se  elo+ tt  ko, zo, lni  kell,  hogy  az
adatkezele�s hozzájáruláson alapul vagy ko, telezo+ .

Az e�rintettet az adatkezele�s megkezde�se elo+ tt egye�rtelmu+ en e�s re�szletesen ta� je�koztatni
kell  az adatai kezele�se�vel  kapcsolatos minden te�nyro+ l,  í�gy ku, lo, no, sen az adatkezele�s
céljáról  és  jogalapjáról,  az  adatkezelésre  és  az  adatfeldolgozásra  jogosult
személyéről, az adatkezele�s időtartamáról.

Ta� je�koztatni  kell  az  e�rintettet  az  Info  tv.  6.  §  (1)  bekezde�se  alapja�n  arro� l  is,  hogy
szeme� lyes  adat  kezelheto+  akkor  is,  ha  az  e�rintett  hozza� ja� rula� sa�nak  beszerze�se
lehetetlen vagy ara�nytalan ko, ltse�ggel ja� rna, e�s a szeme� lyes adat kezele�se

 az adatkezelo+ re vonatkozo�  jogi ko, telezettse�g teljesí�te�se ce� lja�bo� l szu, kse�ges, vagy
 az adatkezelo+  vagy harmadik szeme� ly jogos e�rdeke�nek e�rve�nyesí�te�se ce� lja�bo� l

szu, kse�ges, e�s ezen e�rdek e�rve�nyesí�te�se a szeme� lyes adatok ve�delme�hez fu+ zo+ do+
jog korla� toza� sa� val ara�nyban a� ll.

A  ta� je�koztata� snak  ki  kell  terjednie  az  e�rintett  adatkezele�ssel  kapcsolatos  jogaira  e�s
jogorvoslati leheto+ se�geire is.

Ha az e�rintettek szeme� lyes ta� je�koztata� sa lehetetlen vagy ara�nytalan ko, ltse�ggel ja� rna, a
ta� je�koztata� s megto, rte�nhet az ala�bbi informa� cio� k nyilva�nossa�gra hozatala� val is:

a) az adatgyu+ jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko, re,
c) az adatgyu+ jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido+ tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye,
f)  az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak e�s jogorvoslati leheto+ se�geinek

ismertete�se, valamint
g)  ha  az  adatkezele�s  adatve�delmi  nyilva�ntarta� sba  ve� tele�nek  van  helye,  az

adatkezele�s nyilva�ntarta� si sza�ma.

Jelen  adatkezele�si  ta� je�koztato�  az  ala�bbi  weboldalak  adatkezele�se� t  szaba� lyozza:
https://asum.hu  e�s a fenti tartalmi elo+ í�ra� son alapul.  A ta� je�koztato�  ele�rheto+  az ala�bbi
oldalro� l: https://asum.hu/  impresszum  

A ta� je�koztato�  mo� dosí�ta� sai a fenti cí�men to, rte�no+  ko, zze� te� tellel le�pnek hata� lyba. 

https://asum.hu/
https://asum.hu/adatvedelem
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Értelmező fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: ba� rmely meghata� rozott, szeme� lyes adat alapja�n azonosí�tott
vagy - ko, zvetlenu, l vagy ko, zvetve - azonosí�thato�  terme�szetes szeme� ly;

2. személyes  adat: az  e�rintettel  kapcsolatba hozhato�  adat  -  ku, lo, no, sen az  e�rintett
neve,  azonosí�to�  jele,  valamint  egy  vagy  to, bb  fizikai,  fiziolo� giai,  menta� lis,
gazdasa�gi, kultura� lis vagy szocia� lis azonossa�ga� ra jellemzo+  ismeret -, valamint az
adatbo� l levonhato� , az e�rintettre vonatkozo�  ko, vetkeztete�s;

3. adatkezelő: az a terme�szetes vagy jogi szeme� ly, illetve jogi szeme� lyise�ggel nem
rendelkezo+  szervezet, aki vagy amely o, na� llo� an vagy ma�sokkal egyu, tt az adatok
kezele�se�nek  ce� lja� t  meghata� rozza,  az  adatkezele�sre  (belee�rtve  a  felhaszna� lt
eszko, zt) vonatkozo�  do, nte�seket meghozza e�s ve�grehajtja, vagy az a� ltala megbí�zott
adatfeldolgozo� val ve�grehajtatja;

4. adatkezelés:  az alkalmazott  elja� ra� sto� l  fu, ggetlenu, l  az  adatokon ve�gzett  ba� rmely
mu+ velet vagy a mu+ veletek o, sszesse�ge, í�gy ku, lo, no, sen gyu+ jte�se, felve� tele, ro, gzí�te�se,
rendszereze�se, ta� rola� sa, megva� ltoztata� sa, felhaszna� la� sa, leke�rdeze�se, tova�bbí�ta� sa,
nyilva�nossa�gra hozatala, o, sszehangola� sa vagy o, sszekapcsola� sa, za� rola� sa, to, rle�se
e�s  megsemmisí�te�se,  valamint  az  adatok  tova�bbi  felhaszna� la� sa�nak
megakada� lyoza� sa, fe�nyke�p-, hang- vagy ke�pfelve� tel ke�szí�te�se, valamint a szeme� ly
azonosí�ta� sa� ra alkalmas fizikai jellemzo+ k (pl. ujj- vagy tenye�rnyomat, DNS-minta,
í�riszke�p) ro, gzí�te�se;

5. adatfeldolgozás:  az  adatkezele�si  mu+ veletekhez  kapcsolo� do�  technikai  feladatok
elve�gze�se,  fu, ggetlenu, l  a  mu+ veletek ve�grehajta� sa�hoz  alkalmazott  mo� dszerto+ l  e� s
eszko, zto+ l, valamint az alkalmaza�s helye�to+ l, felte�ve hogy a technikai feladatot az
adatokon ve�gzik;

6. adatfeldolgozó: az  a  terme�szetes  vagy  jogi  szeme� ly,  illetve  jogi  szeme� lyise�ggel
nem rendelkezo+  szervezet,  aki  vagy amely  az  adatkezelo+ vel  ko, to, tt  szerzo+ de�se
alapja�n - belee�rtve a jogszaba� ly rendelkeze�se alapja�n to, rte�no+  szerzo+ de�sko, te�st is -
adatok feldolgoza� sa� t ve�gzi;

7. adatvédelmi incidens:  szeme� lyes adat jogellenes kezele�se vagy feldolgoza� sa,  í�gy
ku, lo, no, sen a jogosulatlan hozza� fe�re�s, megva� ltoztata� s, tova�bbí�ta� s, nyilva�nossa�gra
hozatal,  to, rle�s  vagy  megsemmisí�te�s,  valamint  a  ve� letlen  megsemmisu, le�s  e�s
se�ru, le�s.
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Webáruház működtetéshez és hírlevél 
küldéshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az informa� cio� s o, nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l szo� lo�  2011. e�vi
CXII.  to, rve�ny  20.  §  (4)  bekezde�se  alapja�n,  meg  kell  hata� rozni  a  webshop
u, zemeltete�shez/mu+ ko, dtete�shez kapcsolo� do�  adatkezele�s ko, re�ben a ko, vetkezo+ ket:

a) az adatgyu+ jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko, re,
c) az adatgyu+ jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido+ tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye,
f) az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se.

2. Az adatgyu+ jte�s te�nye, a kezelt adatok ko, re e�s az adatkezele�s ce� lja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszo� A felhaszna� lo� i  fio� kba to, rte�no+  biztonsa�gos

bele�pe�st szolga� lja.
Vezete�k-e�s keresztne�v A kapcsolatfelve�telhez, a va� sa� rla� shoz e�s a

szaba� lyszeru+  sza�mla  kia� llí�ta� sa�hoz
szu, kse�ges.

E-mail cí�m Kapcsolattarta� s e�s hí�rleve� lku, lde�s
Telefonsza�m Kapcsolattarta� s,  a  sza�mla�za� ssal,  vagy  a

sza� llí�ta� ssal  kapcsolatos  ke�rde�sek
hate�konyabb egyeztete�se.

Sza�mla� za� si ne�v e�s cí�m A szaba� lyszeru+  sza�mla kia� llí�ta� sa, tova�bba�  a
szerzo+ de�s  le� trehoza� sa,  tartalma�nak
meghata� roza� sa, mo� dosí�ta� sa, teljesí�te�se�nek
figyelemmel  kí�se� re�se,  az  abbo� l  sza� rmazo�
dí�jak  sza�mla� za� sa,  valamint  az  azzal
kapcsolatos ko, vetele�sek e�rve�nyesí�te�se.

Sza� llí�ta� si ne�v e�s cí�m A ha�zhoz sza� llí�ta� s leheto+ ve�  te� tele.
A va� sa� rla� s/regisztra� cio�  ido+ pontja Technikai mu+ velet ve�grehajta� sa.
A va� sa� rla� s/regisztra� cio�  kori IP cí�m Technikai mu+ velet ve�grehajta� sa.

Az e-mail cí�m nem szu, kse�ges, hogy szeme� lyes adatot tartalmazzon.

3. Az e�rintettek ko, re: A weboldalon regisztra� lt/va� sa� rlo�  valamennyi e�rintett.

4. Az adatkezele�s ido+ tartama, az adatok to, rle�se�nek hata� rideje: A regisztra� cio�  to, rle�se�vel
azonnal. Kive�ve a sza�mviteli bizonylatok esete�ben, hiszen a sza�mvitelro+ l szo� lo�  2000.
e�vi C. to, rve�ny 169. § (2) bekezde�se alapja�n 8 e�vig meg kell o+ 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 megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye:  A szeme� lyes
adatokat az adatkezelo+  sales e�s marketing munkata� rsai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tarta� sa� val.

6. Az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se:  A szeme� lyes adatok
to, rle�se� t, vagy mo� dosí�ta� sa� t az ala�bbi mo� dokon tudja e�rintett kezdeme�nyezni:
- postai u� ton a 1094 Budapest, Liliom utca 50. cí�men,
- e-mail u� tja�n az info@asum.hu e-mail cí�men, 
- telefonon a +36 1 782 42 46 sza�mon.

7. Az adatkezele�s jogalapja: a Felhaszna� lo�  hozza� ja� rula� sa, az Infotv. 5. § (1) bekezde�se,
illetve  az  elektronikus  kereskedelemi  szolga� ltata� sok,  valamint  az  informa� cio� s
ta� rsadalommal  o, sszefu, ggo+  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro+ l  szo� lo�  2001.  e�vi  CVIII.
to, rve�ny (a tova�bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezde�se: 

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.

mailto:info@asum.hu
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Adatfeldolgozók

Szállítás

1. Adatfeldolgozo�  a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Terme�kek kisza� llí�ta� sa, fuvaroza� s

2. Adatfeldolgozo�  megneveze�se e�s ele�rheto+ se�ge: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Also� ne�medi, Euro� pa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonsza�m: +36 1 802 0265 
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Fu, rgefuta� r.hu Kft.
Sze�khelye: 1077 Budapest, Wessele�nyi utca 28. 2. emelet
Telefon: (+36-1) 900-96-69
Email: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu 
Honlap, weboldal: https://furgefutar.hu/ 

3. Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  adatok  ko, re:  Sza� llí�ta� si  ne�v,  sza� llí�ta� si  cí�m,
telefonsza�m.

4. Az e�rintettek ko, re: A ha� zhozsza� llí�ta� st  ke�ro+  valamennyi e�rintett.

5. Az adatkezele�s ce� lja: A megrendelt terme�k ha�zhoz sza� llí�ta� sa.

6. Az  adatkezele�s  ido+ tartama,  az  adatok  to, rle�se�nek  hata� rideje:  A  ha�zhozsza� llí�ta� s
lebonyolí�ta� sa� ig tart.

7. Az  adatfeldolgoza� s  jogalapja:  a  Felhaszna� lo�  hozza� ja� rula� sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezde�se,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi  szolga� ltata� sok,  valamint  az
informa� cio� s  ta� rsadalommal  o, sszefu, ggo+  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro+ l  szo� lo�
2001. e�vi CVIII. to, rve�ny 13/A. § (3) bekezde�se. 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
https://furgefutar.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
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Online fizetés

1. Adatfeldolgozo�  a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Online fizete�s 

2. Adatfeldolgozo�  megneveze�se e�s ele�rheto+ se�ge: 

Barion Payment Zrt. 
Engede� ly sza�ma: H-EN-I-1064/2013
Inte�zme�ny azonosí�to� : 14859034
Telefon: + 36 1 464 70 99
E-mail: support@barion.com
AJ SZF: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/ 

PayPal
Anyava� llalat: eBay Incorporated
Sze�khely: San Jose, California, USA
Ele�rheto+ se�g: https://www.paypal.com/hu 
Adatkezele�si ta� je�koztato� ja: https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/helpscr?
cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside

3. Az adatkezele�s te�nye, a kezelt adatok ko, re: Sza�mla� za� si ne�v, sza�mla� za� si cí�m, e-mail
cí�m.

4. Az e�rintettek ko, re: A online va� sa� rla� st ke�ro+  valamennyi e�rintett.

5. Az  adatkezele�s  ce� lja:  Az  online  va� sa� rla� s  lebonyolí�ta� sa,  a  tranzakcio� k
visszaigazola� sa  e�s  a felhaszna� lo� k  ve�delme e�rdeke�ben ve�gzett  fraud-monitoring
(visszae� le�sek elleno+ rze�se).

6. Az  adatkezele�s  ido+ tartama,  az  adatok  to, rle�se�nek  hata� rideje:  Az  online  fizete�s
lebonyolí�ta� sa� ig tart.

7. Az  adatfeldolgoza� s  jogalapja:  a  Felhaszna� lo�  hozza� ja� rula� sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezde�se,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi  szolga� ltata� sok,  valamint  az
informa� cio� s  ta� rsadalommal  o, sszefu, ggo+  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro+ l  szo� lo�
2001. e�vi CVIII. to, rve�ny 13/A. § (3) bekezde�se. 

mailto:support@barion.com
https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside
https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside
https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/
https://www.paypal.com/hu
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Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozo�  a� ltal ella� tott teve�kenyse�g: Ta� rhely-szolga� ltata� s

2. Adatfeldolgozo�  megneveze�se e�s ele�rheto+ se�ge: 

WP Engine Inc.
504 Lavaca Street, Suite 1000 
Austin, Texas 78701
United States
sales@wpengine.com
+44 (0) 20 3770 9704

3. Az adatkezele�s te�nye, a kezelt adatok ko, re: Az e�rintett a� ltal megadott valamennyi
szeme� lyes adat.

4. Az e�rintettek ko, re: A weboldalt haszna� lo�  valamennyi e�rintett.

5. Az adatkezele�s ce� lja: A weboldal ele�rheto+ ve�  te� tele, megfelelo+  mu+ ko, dtete�se.

6. Az  adatkezele�s  ido+ tartama,  az  adatok  to, rle�se�nek  hata� rideje:  A  regisztra� cio�
to, rle�se�vel azonnal. 

7. Az  adatfeldolgoza� s  jogalapja:  a  Felhaszna� lo�  hozza� ja� rula� sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezde�se,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi  szolga� ltata� sok,  valamint  az
informa� cio� s  ta� rsadalommal  o, sszefu, ggo+  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro+ l  szo� lo�
2001. e�vi CVIII. to, rve�ny 13/A. § (3) bekezde�se. 
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Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az informa� cio� s o, nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l szo� lo�  2011. e�vi
CXII. to, rve�ny 20. §  (4) bekezde�se alapja�n, meg kell hata� rozni a webshop weboldal
cookie adatkezele�se ko, re�ben a ko, vetkezo+ ket:

a) az adatgyu+ jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko, re,
c) az adatgyu+ jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido+ tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye,
f) az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se.

2. Weba�ruha� zakra jellemzo+  cookie-k az u� gynevezett „jelszo� val ve�dett munkamenethez
haszna� lt cookie”, „beva�sa� rlo� kosa� rhoz szu, kse�ges cookie-k” e�s „biztonsa�gi cookie-k”,
melyek haszna� lata�hoz nem szu, kse�ges elo+ zetes hozza� ja� rula� st ke�rni az e�rintettekto+ l.

3. Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  adatok  ko, re:  Egyedi  azonosí�to� sza�m,  da� tumok,
ido+ pontok

4. Az e�rintettek ko, re: A weboldalt la� togato�  valamennyi e�rintett.

5. Az  adatkezele�s  ce� lja:  A  felhaszna� lo� k  azonosí�ta� sa,  a  „beva� sa� rlo� kosa� r”
nyilva�ntarta� sa� ra e�s a la� togato� k nyomon ko, vete�se.

6. Az  adatkezele�s  ido+ tartama,  az  adatok  to, rle�se�nek  hata� rideje:  Az  adatkezele�s
ido+ tartama a session cookie-k esete�n a honlapok la� togata� sa�nak befejeze�se� ig tart.

7. Az  adatok  megismere�se�re  jogosult  lehetse�ges  adatkezelo+ k  szeme� lye:  A  cookie-k
haszna� lata� val nem kezel szeme� lyes adatokat az adatkezelo+ .

8. Az  e�rintettek  adatkezele�ssel  kapcsolatos  jogainak  ismertete�se:  Az  e�rintettnek
leheto+ se�gu, k van a cookie-kat to, ro, lni a bo, nge�szo+ k Eszko, zo, k/Bea� llí�ta� sok menu, je�ben
a� ltala�ban az Adatve�delem menu, pont bea� llí�ta� sai alatt.

9. Az adatkezele�s jogalapja: Az e�rintetto+ l hozza� ja� rula� s nem szu, kse�ges, amennyiben a
cookie-k  haszna� lata�nak  kiza� ro� lagos  ce� lja  az  elektronikus  hí�rko, zlo+  ha� lo� zaton
keresztu, l  to, rte�no+  ko, zle�stova�bbí�ta� s vagy  arra  az  elo+ fizeto+  vagy  felhaszna� lo�  a� ltal
kifejezetten ke�rt, az informa� cio� s ta� rsadalommal o, sszefu, ggo+  szolga� ltata� s nyu� jta� sa�hoz
a szolga� ltato� nak felte� tlenu, l szu, kse�ge van.

10. Az adatkezelo+  a Facebook remarketing ko� dja� t haszna� lja. Ennek ko, re�ben a ko, vetkezo+
ta� je�koztata� st  adjuk:  cookie  e� lettartam:  20  nap;  adatkezele�s  ce� lja:  Facebook
hirdete�sek  szeme� lyre  szaba�sa;  tova�bbi  informa� cio� k:
http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/
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Google Adwords konverziókövetés 
használata

1. A „Google AdWords” nevu+  online rekla�mprogramot haszna� lja az adatkezelo+ , tova�bba�
annak  keretein  belu, l  ige�nybe  veszi  a  Google  konverzio� ko, veto+  szolga� ltata� sa� t.  A
Google  konverzio� ko, vete�s  a  Google  Inc.  elemzo+  szolga� ltata� sa  (1600  Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor  Felhaszna� lo�  egy  weboldalt  Google-hirdete�s  a� ltal  e� r  el,  akkor  egy  a
konverzio� ko, vete�shez  szu, kse�ges  cookie  keru, l  a  sza�mí�to� ge�pe�re.  Ezeknek a cookie-
knak  az  e�rve�nyesse�ge  korla� tozott,  e�s  nem  tartalmaznak  semmilyen  szeme� lyes
adatot, í�gy a Felhaszna� lo�  nem is azonosí�thato�  a� ltaluk.

3. Amikor a Felhaszna� lo�  a weboldal bizonyos oldalait bo, nge�szi, e�s a cookie me�g nem
ja� rt  le,  akkor a Google e�s az adatkezelo+  is la� thatja,  hogy Felhaszna� lo�  a hirdete�sre
kattintott.

4. Minden  Google  AdWords  u, gyfe� l  ma�sik  cookie-t  kap,  í�gy  azokat  az  AdWords
u, gyfeleinek weboldalain keresztu, l nem lehet nyomon ko, vetni.

5. Az informa� cio� k – melyeket a konverzio� ko, veto+  cookie-k segí�tse�ge�vel szereztek – azt a
ce� lt  szolga� lja� k,  hogy az AdWords konverzio� ko, vete�st va� laszto�  u, gyfeleinek sza�ma� ra
konverzio� s statisztika�kat ke�szí�tsenek. Az u, gyfelek í�gy ta� je�kozo� dnak a hirdete�su, kre
kattinto�  e�s  konverzio� ko, veto+  cí�mke�vel  ella� tott  oldalra  tova�bbí�tott  felhaszna� lo� k
sza�ma� ro� l.  Azonban olyan informa� cio� khoz nem jutnak hozza� ,  melyekkel ba� rmelyik
felhaszna� lo� t azonosí�tani lehetne.

6. Ha nem szeretne re�szt venni a konverzio� ko, vete�sben, akkor ezt elutasí�thatja aza� ltal,
hogy bo, nge�szo+ je�ben letiltja a cookie-k telepí�te�se�nek leheto+ se�ge� t. Ezuta�n OT n nem fog
szerepelni a konverzio� ko, vete�si statisztika�kban.

7. Tova�bbi informa� cio�  valamint a Google adatve�delmi nyilatkozata az ala�bbi oldalon
e�rheto+  el:  https://policies.google.com/privacy?gl=hu     

https://policies.google.com/privacy?gl=hu


11 Asum.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2020.

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmaza� st haszna� lja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemzo+  szolga� ltata� sa.  A  Google  Analytics  u� gynevezett  „cookie-kat”,
szo, vegfa� jlokat  haszna� l,  amelyeket  a  sza�mí�to� ge�pe�re  mentenek,  í�gy  elo+ segí�tik
Felhaszna� lo�  a� ltal la� togatott weblap haszna� lata�nak elemze�se� t. 

2. A  Felhaszna� lo�  a� ltal  haszna� lt  weboldallal  kapcsolatos  cookie-kkal  le� trehozott
informa� cio� k rendszerint a Google egyik USA-beli szervere�re keru, lnek e�s ta� rolo� dnak.
Az  IP-anonimiza� la� s  weboldali  aktiva� la� sa� val  a  Google  a  Felhaszna� lo�  IP-cí�me�t  az
Euro� pai  Unio�  taga� llamain  belu, l  vagy  az  Euro� pai  Gazdasa�gi  Te�rse�gro+ l  szo� lo�
mega� llapoda�sban re�szes ma� s a� llamokban elo+ zo+ leg megro, vidí�ti. 

3. A teljes IP-cí�mnek a Google USA-ban le�vo+  szervere�re to, rte�no+  tova�bbí�ta� sa� ra e�s ottani
lero, vidí�te�se�re  csak kive�teles esetekben keru, l  sor.  Eme weboldal  u, zemelteto+ je�nek
megbí�za� sa�bo� l  a  Google  ezeket  az  informa� cio� kat  arra  fogja  haszna� lni,  hogy
kie�rte�kelje, hogyan haszna� lta a Felhaszna� lo�  a honlapot,  tova�bba� ,  hogy a weboldal
u, zemelteto+ je�nek a honlap aktivita� sa� val o, sszefu, ggo+  jelente�seket ke�szí�tsen, valamint,
hogy  a  weboldal-  e�s  az  internethaszna� lattal  kapcsolatos  tova�bbi  szolga� ltata� sokat
teljesí�tsen. 

4. A Google Analytics keretein belu, l a Felhaszna� lo�  bo, nge�szo+ je a� ltal tova�bbí�tott IP-cí�met
nem  vezeti  o, ssze  a  Google  ma� s  adataival.  A  cookie-k  ta� rola� sa� t  a  Felhaszna� lo�  a
bo, nge�szo+ je�nek  megfelelo+  bea� llí�ta� sa� val  megakada� lyozhatja,  azonban  felhí�vjuk
figyelme� t, hogy ebben az esetben elo+ fordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
funkcio� ja lesz teljes ko, ru+ en haszna� lhato� . Megakada� lyozhatja tova�bba� , hogy a Google
gyu+ jtse  e�s  feldolgozza  a  cookie-k  a� ltali,  a  Felhaszna� lo�  weboldalhaszna� lattal
kapcsolatos adatait (belee�rtve az IP-cí�met is), ha leto, lti e�s telepí�ti a ko, vetkezo+  linken
ele�rheto+  bo, nge�szo+  plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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Hírlevél, DM tevékenység

1. A  gazdasa�gi  rekla�mteve�kenyse�g  alapveto+  felte� teleiro+ l  e� s  egyes  korla� tairo� l  szo� lo�
2008. e�vi XLVIII. to, rve�ny 6. §-a e�rtelme�ben Felhaszna� lo�  elo+ zetesen e�s kifejezetten
hozza� ja� rulhat ahhoz, hogy Szolga� ltato�  rekla�maja�nlataival,  egye�b ku, ldeme�nyeivel a
regisztra� cio� kor megadott ele�rheto+ se�gein megkeresse.

2. Tova�bba�  UT gyfe� l a jelen ta� je�koztato�  rendelkeze�seit szem elo+ tt tartva hozza� ja� rulhat
ahhoz, hogy Szolga� ltato�  a rekla�maja�nlatok ku, lde�se�hez szu, kse�ges szeme� lyes adatait
kezelje.

3. Szolga� ltato�  nem  ku, ld  ke�retlen  rekla�mu, zenetet,  e�s  Felhaszna� lo�  korla� toza� s  e�s
indokola� s ne� lku, l, ingyenesen leiratkozhat az aja�nlatok ku, lde�se�ro+ l. Ebben az esetben
Szolga� ltato�  minden -  a  rekla�mu, zenetek ku, lde�se�hez  szu, kse�ges  -  szeme� lyes  adata� t
to, rli nyilva�ntarta� sa�bo� l e�s tova�bbi rekla�maja�nlataival nem keresi meg a Felhaszna� lo� t.
Felhaszna� lo�  a rekla�mokro� l leiratkozhat az u, zenetben le�vo+  linkre kattintva.

4. Az informa� cio� s o, nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l szo� lo�  2011. e�vi
CXII.  to, rve�ny  20.  §  (1)  bekezde�se  alapja�n,  meg  kell  hata� rozni  a  hí�rleve� l-ku, lde�s
adatkezele�se ko, re�ben a ko, vetkezo+ ket:

a) az adatgyu+ jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko, re,
c) az adatgyu+ jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido+ tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye,
f) az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se.

5. Az adatgyu+ jte�s te�nye, a kezelt adatok ko, re e�s az adatkezele�s ce� lja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Ne�v, e-mail cí�m. Azonosí�ta� s,  a  hí�rleve� lre  valo�  feliratkoza�s

leheto+ ve�  te� tele. 
A feliratkoza�s ido+ pontja Technikai mu+ velet ve�grehajta� sa.
A feliratkoza�s kori IP cí�m Technikai mu+ velet ve�grehajta� sa.

6. Az e�rintettek ko, re: A hí�rleve� lre feliratkozo�  valamennyi e�rintett.

7. Az adatkezele�s ce� lja: rekla�mot tartalmazo�  elektronikus u, zenetek (e-mail, sms, push
u, zenet) ku, lde�se az e�rintett re�sze�re, ta� je�koztata� s nyu� jta� sa az aktua� lis informa� cio� kro� l,
terme�kekro+ l, akcio� kro� l, u� j funkcio� kro� l stb. 

8. Az  adatkezele�s  ido+ tartama,  az  adatok  to, rle�se�nek  hata� rideje:  a  hozza� ja� rulo�
nyilatkozat visszavona�sa� ig, azaz a leiratkoza� sig tart az adatkezele�s.
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9. Az adatok megismere�se�re jogosult  lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye:  A szeme� lyes
adatokat  az  adatkezelo+  munkata� rsai  kezelhetik,  a  fenti  alapelvek  tiszteletben
tarta� sa� val.

10. Az adatkezele�s sora�n ige�nybe vett adatfeldolgozo� :

Petrányi & Széll Provocative Communications Kft. (1094 Budapest, Liliom utca
50., ado� sza�m: 22649562-2-43, ce�gjegyze�ksza�m: 01-09-937400)

11. Az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se: Az e�rintett ba� rmikor,
ingyenesen leiratkozhat a hí�rleve� lro+ l.

12. Az  adatkezele�s  jogalapja:  az  e�rintett  o, nke�ntes  hozza� ja� rula� sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezde�se,  e�s  a  gazdasa�gi  rekla�mteve�kenyse�g  alapveto+  felte� teleiro+ l  e� s  egyes
korla� tairo� l szo� lo�  2008. e�vi XLVIII. to, rve�ny 6. § (5) bekezde�se:

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 informa� cio� s o, nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l szo� lo�  2011. e�vi
CXII. to, rve�ny 20. § (1) bekezde�se alapja�n, meg kell hata� rozni a panaszkezele�s, mint
adatkezele�s ko, re�ben a ko, vetkezo+ ket:

a) az adatgyu+ jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko, re,
c) az adatgyu+ jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido+ tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye,
f) az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se.

2. Az adatgyu+ jte�s te�nye, a kezelt adatok ko, re e�s az adatkezele�s ce� lja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezete�k-e�s keresztne�v Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s.
E-mail cí�m Kapcsolattarta� s.
Telefonsza�m Kapcsolattarta� s.
Sza�mla� za� si ne�v e�s cí�m Azonosí�ta� s,  a  megrendelt  terme�kekkel

kapcsolatosan  felmeru, lo+  mino+ se�gi
kifoga� sok,  ke�rde�sek  e�s  proble�ma�k
kezele�se.

3. Az  e�rintettek  ko, re:  A  webshop  weboldalon  va� sa� rlo�  e� s  mino+ se�gi  kifoga� ssal  e� lo+ ,
panaszt tevo+  valamennyi e�rintett.

4. Az  adatkezele�s  ido+ tartama,  az  adatok  to, rle�se�nek  hata� rideje: A  felvett  kifoga� sro� l
felvett  jegyzo+ ko, nyv,  a� tirat  e�s  az  arra  adott  va� lasz  ma�solati  pe� lda�nyait  a
fogyaszto� ve�delemro+ l szo� lo�  1997. e�vi CLV. to, rve�ny 17/A. § (7) bekezde�se alapja�n 5
e�vig kell mego+ rizni.

5. Az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye:  A szeme� lyes
adatokat  az  adatkezelo+  munkata� rsai  kezelhetik,  a  fenti  alapelvek  tiszteletben
tarta� sa� val.

6. Az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se:  A szeme� lyes adatok
to, rle�se� t, vagy mo� dosí�ta� sa� t az ala�bbi mo� dokon tudja e�rintett kezdeme�nyezni:
- postai u� ton a 1094 Budapest, Liliom utca 50. cí�men,
- e-mail u� tja�n az info@asum.hu e-mail cí�men, 
- telefonon a +36 1 782 42 46 sza�mon.

7. Az adatkezele�s jogalapja: a Felhaszna� lo�  hozza� ja� rula� sa, az Infotv. 5. § (1) bekezde�se,
e�s a fogyaszto� ve�delemro+ l szo� lo�  1997. e�vi CLV. to, rve�ny 17/A. § (7) bekezde�se.

mailto:info@asum.hu
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Közösségi oldalak

1. Az informa� cio� s o, nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l szo� lo�  2011. e�vi
CXII.  to, rve�ny 20.  § (1) bekezde�se alapja�n,  meg kell  hata� rozni a ko, zo, sse�gi oldalak
adatkezele�se ko, re�ben a ko, vetkezo+ ket:

 
a) az adatgyu+ jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko, re,
c) az adatgyu+ jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido+ tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo+ k szeme� lye,
f) az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se.

 
2. Az  adatgyu+ jte�s  te�nye,  a  kezelt  adatok  ko, re:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. ko, zo, sse�gi oldalakon
regisztra� lt neve, illetve a felhaszna� lo�  nyilva�nos profilke�pe.

3. Az  e�rintettek  ko, re:  Valamennyi  e�rintett,  aki  regisztra� lt  a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. ko, zo, sse�gi oldalakon,
e�s „la� jkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyu+ jte�s ce� lja: A ko, zo, sse�gi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
terme�keinek,  akcio� inak  vagy  maga�nak  a  weboldalnak  a  megoszta� sa,  illetve
„la� jkola� sa”, ne�pszeru+ sí�te�se.

5. Az  adatkezele�s  ido+ tartama,  az  adatok  to, rle�se�nek  hata� rideje,  az  adatok
megismere�se�re  jogosult  lehetse�ges  adatkezelo+ k  szeme� lye  e�s  az  e�rintettek
adatkezele�ssel  kapcsolatos  jogainak  ismertete�se:  Az  adatok  forra� sa� ro� l,  azok
kezele�se�ro+ l,  illetve az a� tada� s  mo� dja� ro� l,  e�s  jogalapja� ro� l  az adott  ko, zo, sse�gi  oldalon
ta� je�kozo� dhat az e�rintett. Az adatkezele�s a ko, zo, sse�gi oldalakon valo� sul meg, í�gy az
adatkezele�s  ido+ tartama� ra,  mo� dja� ra,  illetve  az  adatok  to, rle�si  e�s  mo� dosí�ta� si
leheto+ se�geire az adott ko, zo, sse�gi oldal szaba� lyoza� sa vonatkozik.

6. Az  adatkezele�s  jogalapja:  az  e�rintett  o, nke�ntes  hozza� ja� rula� sa  szeme� lyes  adatai
kezele�se�hez a ko, zo, sse�gi oldalakon.
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Ügyfélkapcsolatok és egyéb 
adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelo+  szolga� ltata� saink ige�nybeve�tele sora�n ke�rde�s meru, lne fel,
esetleg proble�ma� ja lenne az e�rintettnek, a honlapon megadott mo� dokon (telefon, e-
mail, ko, zo, sse�gi oldalak stb.) kapcsolatba le�phet az adatkezelo+ vel.

2. Adatkezelo+  a  bee�rkezett  e-maileket,  u, zeneteket,  telefonon,  Facebook-on  stb.
megadott adatokat az e�rdeklo+ do+  neve�vel e�s e-mail  cí�me�vel,  valamint ma�s,  o, nke�nt
megadott  szeme� lyes  adata�val  egyu, tt,  az  adatko, zle�sto+ l  sza�mí�tott  legfeljebb  2  e�v
eltelte�vel to, rli.

3. E  ta� je�koztato� ban  fel  nem  sorolt  adatkezele�sekro+ l  az  adat  felve� telekor  adunk
ta� je�koztata� st.

4. Kive� teles  hato� sa� gi  megkerese�sre,  illeto+ leg  jogszaba� ly  felhatalmaza�sa  alapja�n  ma� s
szervek  megkerese�se  esete�n  a  Szolga� ltato�  ko, teles  ta� je�koztata� s  ada� sa� ra,  adatok
ko, zle�se�re, a� tada� sa� ra, illeto+ leg iratok rendelkeze�sre bocsa� ta� sa� ra.

5. A Szolga� ltato�  ezen esetekben a megkereso+  re�sze�re – amennyiben az a pontos ce� lt e�s
az adatok ko, re� t megjelo, lte – szeme� lyes adatot csak annyit e�s olyan me�rte�kben ad ki,
amely a megkerese�s ce� lja�nak megvalo� sí�ta� sa�hoz elengedhetetlenu, l szu, kse�ges.

Adatbiztonság (7.§)

1. Az adatkezelo+  u� gy tervezi meg e�s hajtja ve�gre az adatkezele�si mu+ veleteket, hogy
biztosí�tsa az e�rintettek maga�nszfe�ra� ja�nak ve�delme� t.

2. Az  adatkezelo+  gondoskodik az  adatok biztonsa�ga� ro� l  (jelszo� val,  ví�rusirto� val  valo�
ve�dettse�g, SSL titkosí�ta� s), megteszi azokat a technikai e�s szerveze�si inte�zkede�seket
e�s kialakí�tja azokat az elja� ra� si szaba� lyokat, amelyek az Info tv., valamint az egye�b
adat- e�s titokve�delmi szaba� lyok e�rve�nyre juttata� sa�hoz szu, kse�gesek.

3. Az adatokat megfelelo+  inte�zkede�sekkel ve�di az adatkezelo+  ku, lo, no, sen 

 a jogosulatlan hozza� fe�re�s, 
 a megva� ltoztata� s, 
 a tova�bbí�ta� s, 
 a nyilva�nossa�gra hozatal, 
 a to, rle�s vagy megsemmisí�te�s, 
 a ve� letlen megsemmisu, le�s e�s se�ru, le�s, 
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 az alkalmazott technika megva� ltoza� sa�bo� l  fakado�  hozza� fe�rhetetlenne�  va� la� s
ellen.

4. Az  adatkezelo+  megfelelo+  technikai  megolda�ssal  biztosí�tja,  hogy  a
nyilva�ntarta� sokban ta� rolt adatok ko, zvetlenu, l ne legyenek o, sszekapcsolhato� k e�s az
e�rintetthez rendelheto+ k.

5. A szeme� lyes adatokhoz valo�  jogosulatlan hozza� fe� re�s, az adatok megva� ltoztata� sa e�s
jogosulatlan  nyilva�nossa�gra-hozatala,  vagy  felhaszna� la� sa  megakada� lyoza� sa
e�rdeke�ben az adatkezelo+  gondoskodik:

 a megfelelo+  informatikai, mu+ szaki ko, rnyezet kialakí�ta� sa� ro� l, u, zemeltete�se�ro+ l,
 a szolga� ltata� snyu� jta� sban re�sztevo+  munkata� rsai elleno+ rzo, tt  kiva� laszta� sa� ro� l,

felu, gyelete�ro+ l, 
 a  re�szletes  u, zemeltete�si,  kocka� zatkezele�si  e�s  szolga� ltata� si  elja� ra� srendek

kiada� sa� ro� l.

6. A fentiek alapja�n szolga� ltato�  biztosí�tja, hogy az a� ltala kezelt adat

 a jogosult sza�ma� ra rendelkeze�sre a� lljon,
 hitelesse�ge e�s hitelesí�te�se biztosí�tott,
 va� ltozatlansa�ga igazolhato� ,

legyen.

7. Adatkezelo+  e� s  annak  ta� rhely-szolga� ltato� ja�nak  informatikai  rendszere  ve�d  to, bbek
ko, zo, tt

 a sza�mí�ta� stechnikai csala� s, 
 a ke�mkede�s, 
 a sza�mí�to� ge�pví�rusok,
 a spam-ek, 
 a hack-ek
 e�s egye�b ta�mada� sok ellen.
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Az érintettek jogai 

1. Az  e�rintett  ke�relmezheti  az  Szolga� ltato� na� l,  hogy  az  adjon  ta� je�koztata� sa� t
szeme� lyes  adatai  kezele�se�ro+ l,  ke�rheti  szeme� lyes  adatainak  helyesbí�te�se� t,
valamint  ke�rheti  szeme� lyes  adatainak  -  a  ko, telezo+  adatkezele�s  kive� tele�vel  -
to, rle�se� t vagy za� rola� sa� t.

2. Az  e�rintett  ke�relme�re  az  adatkezelo+  ta� je�koztata� st  ad  az  e�rintett  a� ltala  kezelt,
illetve  az  a� ltala  vagy  rendelkeze�se  szerint  megbí�zott  adatfeldolgozo�  a� ltal
feldolgozott  adatairo� l,  azok  forra� sa� ro� l,  az  adatkezele�s  ce� lja� ro� l,  jogalapja� ro� l,
ido+ tartama�ro� l, az adatfeldolgozo�  neve�ro+ l, cí�me�ro+ l e�s az adatkezele�ssel o, sszefu, ggo+
teve�kenyse�ge�ro+ l,  az  adatve�delmi  incidens  ko, ru, lme�nyeiro+ l,  hata� sairo� l  e�s  az
elha� rí�ta� sa� ra megtett inte�zkede�sekro+ l,  tova�bba�  - az e�rintett szeme� lyes adatainak
tova�bbí�ta� sa esete�n - az adattova�bbí�ta� s jogalapja� ro� l e� s cí�mzettje�ro+ l.

3. Az adatkezelo+  - ha belso+  adatve�delmi felelo+ ssel rendelkezik, a belso+  adatve�delmi
felelo+ s u� tja�n - az adatve�delmi incidenssel kapcsolatos inte�zkede�sek elleno+ rze�se,
valamint az e�rintett ta� je�koztata� sa ce� lja�bo� l nyilva�ntarta� st vezet, amely tartalmazza
az e�rintett szeme� lyes adatok ko, re� t, az adatve�delmi incidenssel e� rintettek ko, re� t e�s
sza�ma� t,  az  adatve�delmi  incidens  ido+ pontja� t,  ko, ru, lme�nyeit,  hata� sait  e�s  az
elha� rí�ta� sa� ra  megtett  inte�zkede�seket,  valamint  az  adatkezele�st  elo+ í�ro�
jogszaba� lyban meghata� rozott egye�b adatokat.

4. Az  adatkezelo+  az  adattova�bbí�ta� s  jogszeru+ se�ge�nek  elleno+ rze�se,  valamint  az
e�rintett  ta� je�koztata� sa  ce� lja�bo� l  adattova�bbí�ta� si  nyilva�ntarta� st  vezet,  amely
tartalmazza  az  a� ltala  kezelt  szeme� lyes  adatok  tova�bbí�ta� sa�nak  ido+ pontja� t,  az
adattova�bbí�ta� s jogalapja� t e�s cí�mzettje� t,  a tova�bbí�tott szeme� lyes adatok ko, re�nek
meghata� roza� sa� t,  valamint  az  adatkezele�st  elo+ í�ro�  jogszaba� lyban  meghata� rozott
egye�b adatokat.

5. Felhaszna� lo�  ke�relme�re Szolga� ltato�  ta� je�koztata� st ad az a� ltala kezelt adatokro� l, azok
forra� sa� ro� l,  az  adatkezele�s  ce� lja� ro� l,  jogalapja� ro� l,  ido+ tartama� ro� l,  az  esetleges
adatfeldolgozo�  neve�ro+ l, cí�me�ro+ l e�s az adatkezele�ssel o, sszefu, ggo+  teve�kenyse�ge�ro+ l,
tova�bba�  - az e�rintett szeme� lyes adatainak tova�bbí�ta� sa esete�n - az adattova�bbí�ta� s
jogalapja� ro� l  e� s  cí�mzettje�ro+ l.  Szolga� ltato�  a  ke�relem  benyu� jta� sa� to� l  sza�mí�tott
legro, videbb  ido+  alatt,  legfeljebb  azonban  25  napon  belu, l  í�ra� sban,  ko, ze�rtheto+
forma�ban adja meg a ta� je�koztata� st. A ta� je�koztata� s ingyenes.

6. Szolga� ltato� ,  amennyiben  a  szeme� lyes  adat  a  valo� sa� gnak  nem  felel  meg,  e�s  a
valo� sa� gnak megfelelo+  szeme� lyes adat az adatkezelo+  rendelkeze�se�re a� ll, a szeme� lyes
adatot helyesbí�ti.

7. To, rle�s  helyett  Szolga� ltato�  za� rolja  a  szeme� lyes adatot,  ha a Felhaszna� lo�  ezt  ke�ri,
vagy  ha  a  rendelkeze�se�re  a� llo�  informa� cio� k  alapja�n  felte� telezheto+ ,  hogy  a  to, rle�s
se�rtene�  a  Felhaszna� lo�  jogos  e�rdekeit.  A  za� rolt  szeme� lyes  adat  kiza� ro� lag  addig
kezelheto+ , ameddig fenna� ll az az adatkezele�si ce� l, amely a szeme� lyes adat to, rle�se� t
kiza� rta.
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8. Szolga� ltato�  to, rli a szeme� lyes adatot, ha kezele�se jogellenes, a Felhaszna� lo�  ke�ri, a
kezelt  adat hia�nyos vagy te�ves -  e�s  ez az a� llapot jogszeru+ en nem orvosolhato�  -
felte�ve, hogy a to, rle�st to, rve�ny nem za� rja ki, az adatkezele�s ce� lja megszu+ nt, vagy az
adatok ta� rola� sa�nak to, rve�nyben meghata� rozott hata� rideje leja� rt, azt a bí�ro� sa� g vagy
a Nemzeti Adatve�delmi e�s Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� g elrendelte.

9. Az adatkezelo+  megjelo, li az a� ltala kezelt szeme� lyes adatot, ha az e�rintett vitatja
annak helyesse�ge� t vagy pontossa�ga� t, de a vitatott szeme� lyes adat helytelense�ge
vagy pontatlansa�ga nem a� llapí�thato�  meg egye�rtelmu+ en.

10. A helyesbí�te�sro+ l, a za� rola� sro� l, a megjelo, le�sro+ l e�s a to, rle�sro+ l az e�rintettet, tova�bba�
mindazokat  e�rtesí�teni  kell,  akiknek  kora�bban  az  adatot  adatkezele�s  ce� lja� ra
tova�bbí�totta�k.  Az  e�rtesí�te�s  mello+ zheto+ ,  ha  ez  az  adatkezele�s  ce� lja� ra  valo�
tekintettel az e�rintett jogos e�rdeke�t nem se�rti.

11. Ha az adatkezelo+  az e�rintett helyesbí�te�s, za� rola� s vagy to, rle�s ira�nti ke�relme� t nem
teljesí�ti,  a  ke�relem  ke�zhezve� tele� t  ko, veto+  25  napon  belu, l  í�ra� sban  ko, zli  a
helyesbí�te�s,  za� rola� s  vagy  to, rle�s  ira�nti  ke�relem  elutasí�ta� sa�nak  te�nybeli  e�s  jogi
indokait.  A helyesbí�te�s,  to, rle�s vagy za� rola� s ira�nti ke�relem elutasí�ta� sa esete�n az
adatkezelo+  ta� je�koztatja az e�rintettet a bí�ro� sa� gi jogorvoslat, tova�bba�  a Hato� sa� ghoz
fordula� s leheto+ se�ge�ro+ l.

Jogorvoslat

1. Felhaszna� lo�  tiltakozhat szeme� lyes adata�nak kezele�se ellen, ha
a) a  szeme� lyes  adatok  kezele�se  vagy  tova�bbí�ta� sa  kiza� ro� lag  az  Szolga� ltato� ra

vonatkozo�  jogi ko, telezettse�g teljesí�te�se�hez, vagy az Szolga� ltato� , adata� tvevo+  vagy
harmadik  szeme� ly  jogos  e�rdeke�nek  e�rve�nyesí�te�se�hez  szu, kse�ges,  kive�ve,  ha  az
adatkezele�st to, rve�ny rendelte el;

b) a  szeme� lyes  adat  felhaszna� la� sa  vagy  tova�bbí�ta� sa  ko, zvetlen  u, zletszerze�s,
ko, zve� leme�ny-kutata� s vagy tudoma�nyos kutata� s ce� lja� ra to, rte�nik;

c) to, rve�nyben meghata� rozott egye�b esetben.

2. Szolga� ltato�  a tiltakoza� st a ke�relem benyu� jta� sa� to� l sza�mí�tott legro, videbb ido+ n belu, l, de
legfeljebb 15 nap alatt  megvizsga� lja,  annak megalapozottsa� ga ke�rde�se�ben do, nte�st
hoz,  e�s do, nte�se�ro+ l  a ke�relmezo+ t  í�ra� sban ta� je�koztatja.  Ha az Szolga� ltato�  az e�rintett
tiltakoza�sa�nak megalapozottsa� ga� t mega� llapí�tja, az adatkezele�st - belee�rtve a tova�bbi
adatfelve� telt e�s adattova�bbí�ta� st is - megszu, nteti, e�s az adatokat za� rolja, valamint a
tiltakoza�sro� l, tova�bba�  az annak alapja�n tett inte�zkede�sekro+ l e� rtesí�ti mindazokat, akik
re�sze�re  a  tiltakoza� ssal  e�rintett  szeme� lyes  adatot  kora�bban  tova�bbí�totta,  e�s  akik
ko, telesek inte�zkedni a tiltakoza�si jog e�rve�nyesí�te�se e�rdeke�ben.
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3. Amennyiben a Felhaszna� lo�  Szolga� ltato� nak a meghozott do, nte�se�vel nem e�rt egyet, az
ellen - annak ko, zle�se� to+ l sza�mí�tott 30 napon belu, l - bí�ro� sa� ghoz fordulhat. A bí�ro� sa� g
soron kí�vu, l ja� r el.

4. Az  adatkezelo+  esetleges  jogse�rte�se  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatve�delmi  e�s
Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� gna� l lehet e� lni: 

Nemzeti Adatve�delmi e�s Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� g
1125 Budapest, Szila� gyi Erzse�bet fasor 22/C.
Leveleze�si cí�m: 1530 Budapest, Postafio� k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés 

1. Azt,  hogy  az  adatkezele�s  a  jogszaba� lyban  foglaltaknak  megfelel,  az  adatkezelo+
ko, teles  bizonyí�tani.  Az  adattova�bbí�ta� s  jogszeru+ se�ge� t  az  adata� tvevo+  ko, teles
bizonyí�tani.

2. A per elbí�ra� la� sa a to, rve�nysze�k hata� sko, re�be tartozik. A per - az e�rintett va� laszta� sa
szerint - az e�rintett lako� helye vagy tarto� zkoda� si helye szerinti to, rve�nysze�k elo+ tt is
megindí�thato� .

3. A perben fe� l  lehet az is, akinek egye�bke�nt nincs perbeli jogke�pesse�ge. A perbe a
Hato� sa� g az e�rintett pernyertesse�ge e�rdeke�ben beavatkozhat.

4. Ha a bí�ro� sa� g a ke�relemnek helyt ad, az adatkezelo+ t a ta� je�koztata� s megada� sa� ra, az
adat  helyesbí�te�se�re,  za� rola� sa� ra,  to, rle�se�re,  az  automatiza� lt  adatfeldolgoza� ssal
hozott  do, nte�s  megsemmisí�te�se�re,  az  e�rintett  tiltakoza�si  joga�nak
figyelembeve� tele�re, illetve az adata� tvevo+  a� ltal ke�rt adat kiada�sa� ra ko, telezi.

5. Ha a bí�ro� sa� g az adata� tvevo+  ke�relme�t elutasí�tja,  az adatkezelo+  ko, teles az e�rintett
szeme� lyes adata� t az í�te� let ko, zle�se� to+ l sza�mí�tott 3 napon belu, l to, ro, lni. Az adatkezelo+
ko, teles az adatokat akkor is to, ro, lni, ha az adata� tvevo+  a meghata� rozott hata� rido+ n
belu, l nem fordul bí�ro� sa� ghoz.

6. A  bí�ro� sa� g  elrendelheti  í�te� lete�nek  -  az  adatkezelo+  azonosí�to�  adatainak
ko, zze�te� tele�vel to, rte�no+  - nyilva�nossa�gra hozatala� t, ha azt az adatve�delem e�rdekei e�s
nagyobb sza�mu�  e� rintett ve�dett jogai megko, vetelik.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Kártérítés és sérelemdíj 

1. Ha az adatkezelo+  az e�rintett adatainak jogellenes kezele�se�vel vagy az adatbiztonsa�g
ko, vetelme�nyeinek megszege�se�vel az e�rintett szeme� lyise�gi joga� t megse�rti, az e�rintett
az adatkezelo+ to+ l se�relemdí�jat ko, vetelhet.

2. Az e�rintettel szemben az adatkezelo+  felel az adatfeldolgozo�  a� ltal okozott ka� re�rt e�s az
adatkezelo+  ko, teles  megfizetni  az  e�rintettnek  az  adatfeldolgozo�  a� ltal  okozott
szeme� lyise�gi  jogse�rte�s  esete�n  ja� ro�  se�relemdí�jat  is.  Az  adatkezelo+  mentesu, l  az
okozott ka� re�rt valo�  felelo+ sse�g e�s a se�relemdí�j megfizete�se�nek ko, telezettse�ge alo� l, ha
bizonyí�tja, hogy a ka� rt vagy az e�rintett szeme� lyise�gi joga�nak se�relme�t az adatkezele�s
ko, re�n kí�vu, l eso+  elha� rí�thatatlan ok ide�zte elo+ .

3. Nem kell megte�rí�teni a ka� rt e�s nem ko, vetelheto+  a se�relemdí�j annyiban, amennyiben
a  ka� r  a  ka� rosult  vagy  a  szeme� lyise�gi  jog  megse�rte�se�vel  okozott  jogse�relem  az
e�rintett sza�nde�kos vagy su� lyosan gondatlan magatarta� sa�bo� l sza� rmazott.

Zárszó

A ta� je�koztato�  elke�szí�te�se sora�n figyelemmel voltunk az ala�bbi jogszaba� lyokra: 

- 2011.  e�vi  CXII.  to, rve�ny  –  az  informa� cio� s  o, nrendelkeze�si  jogro� l  e�s  az
informa� cio� szabadsa�gro� l (a tova�bbiakban: Infotv.)

- 2001. e�vi CVIII. to, rve�ny – az elektronikus kereskedelmi szolga� ltata� sok, valamint az
informa� cio� s ta� rsadalommal o, sszefu, ggo+  szolga� ltata� sok egyes ke�rde�seiro+ l (fo+ ke�pp a
13/A. §-a)

- 2008. e�vi XLVII. to, rve�ny – a fogyaszto� kkal szembeni tisztesse�gtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalma� ro� l;

- 2008. e�vi XLVIII. to, rve�ny – a gazdasa�gi rekla�mteve�kenyse�g alapveto+  felte� teleiro+ l e� s
egyes korla� tairo� l (ku, lo, no, sen a 6.§-a)

- 2005. e�vi XC. to, rve�ny az elektronikus informa�cio� szabadsa�gro� l
- 2003. e�vi C. to, rve�ny az elektronikus hí�rko, zle�sro+ l (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  ve� leme�ny  a  viselkede�salapu�  online  rekla�m  beva� lt  gyakorlata� ra

vonatkozo�  EASA/IAB-aja�nla� sro� l
- A  Nemzeti  Adatve�delmi  e�s  Informa� cio� szabadsa�g  Hato� sa� g  aja�nla� sa  az  elo+ zetes

ta� je�koztata� s adatve�delmi ko, vetelme�nyeiro+ l
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