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Fogalom meghatározások 

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 
1a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható; 
2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 
3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a 
faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a 
természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok, 
3a. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott 
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 
3b. biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely 
lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az 
arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 
3c. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról; 
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 



bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat; 
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli; 
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok kezeléséhez; 
8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
9. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy 
vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza 
meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval; 
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, 
DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 
11a. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy 
nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére 
továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében 
adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása; 
11b. nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak 
alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti 
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre; 
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 



14. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 
céljából történő megjelölése útján; 
15. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
16. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; 
17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy 
rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 
18. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett; 
19. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 
20. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 
22. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai 
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem 
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 
23. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
24. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, 
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
25. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, 
amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, 
gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy 
érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához 
kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul; 
26. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 
hozzáférhetővé tesz; 
27. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól 
elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a 
személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések 
megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne 
lehessen kapcsolni; 
a) az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi 
incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi 
hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki és 
szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott, 



b) az adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott 
intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető 
valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények 
valószínűsíthetően nem következnek be, 
c) az érintett (1) bekezdés szerinti közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan 
erőfeszítésével lenne teljesíthető, ezért az adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi 
incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett 
információk útján biztosítja, vagy 
d) törvény - a (6) bekezdésben meghatározottak szerint - a tájékoztatást kizárja.  
 

Adatkezelő adatai 

Adatkezelő 

Név: Tapodi Flóra Anna egyéni vállalkozó  

Székhely: Magyarország, 1039 Budapest, Kabar u. 13. 9. emelet 51. 

Levelezési cím, panaszkezelés: Tapodi Flóra Anna 1039 Budapest, Kabar u. 13. 9. em. 51. 

E-mail: info@miolibaby.hu 

Telefonszám: +36 30 866 3969 

Weboldal: www.miolibaby.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő 

Név: Tapodi Flóra Anna  

Levelezési cím: 1039 Budapest, Kabar u. 13. 9. em. 51. 

E-mail cím: info@miolibaby.hu 

Telefonszám: +36 30 866 3969 

 

Tárhelyszolgáltató 

Név: Wix.com Inc. 

Levelezési cím: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel 

E-mail cím: privacy@wix.com 



Telefonszám: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-by-phone-3491545 

A Webáruház üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása, a 
honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, 
célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés 
időtartama 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 
Mi az a cookie? 
 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld 
el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát 
és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a 
látogatóinkról. 
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az 
egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy 
titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön 
azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes 
cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete  a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról  (általános védelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján az Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-
azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID 
cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható 
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az 
Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való 
korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords 
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb 
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy 
egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések 
kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok 
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett 
hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a 
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és 



jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy 
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő 
cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett 
a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – 
felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben 
(például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek 
hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k 
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat 
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja 
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek 
a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal 
dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. 
Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 
fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a 
látogató. Élettartamuk 60 nap. 

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. 
Élettartama 60 nap. 

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt 
termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált 
teljes nézetre. Élettartama 365 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a 
cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

Currency cookie: A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap. 

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a 
segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az 
oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A 
Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, 
hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt 
tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation 



Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken 
találhat: 

• Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11 

• Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
your-computer 

• Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-
szamito 

• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

 

A Webáruház által használt/használható sütik: 

Cookie neve Élettartam Cél 

svSession Állandó Azonosítja az egyedi látogatót 
és nyomon követi a honlapon 
végrehajtott munkamenetet. 

wix-
instantsearchplus.ssl.aka
maized.net 

Állandó Nem azonosított 

Ecom.wix.com Állandó Nem azonosított 

Testcookie Állandó (1 évig) Megállapítja, hogy a böngésző 
elfogadja-e a cookie-at. 

wix_visitor_analytics_ 
b5edd62e04479f2e181bc
30df4448c77 

Állandó (2 évig) Nem azonosított 

smSession Állandó (2 hétig) Azonosítja a bejelentkezett 
felhasználót. 

hs Munkamenet Biztonság 

XSRF-TOKEN Munkamenet Biztonság 



TSxxxxxxxx 
(ahol x véletlenszerű 
szám-  
és betűsorral van 
helyettesítve) 

Munkamenet Biztonság 

TSxxxxxxxx_d 
(ahol x véletlenszerű 
szám- 
és betűsorral van 
helyettesítve) 

Munkamenet Biztonság 

RequestID Munkamenet Nyomon követi a látogató 
viselkedését és méri a honlap 
teljesítményét. 

Ec Munkamenet Nem azonosított, pixel 
nyomkövető 

Performance Munkamenet Nem azonosított, pixel 
nyomkövető 

photo-ugc Munkamenet Nem azonosított, pixel 
nyomkövető 

Fed Munkamenet Információt gyűjt a látogató 
viselkedéséről. Ezeket az 
információkat belső 
használatra tárolja a 
weboldalon – a belső elemzést 
a honlap optimalizálására 
használják, vagy regisztrálják, 
ha a látogató feliratkozott a 
hírlevélre. 

canShowPopup Munkamenet Annak meghatározására 
szolgál, hogy megjeleníthető-e 
felugró hirdetés tartalom a 
látogató számára a weboldalon. 
Azt is lehetővé teszi, hogy a 
webhely felismerje, hogy van-e 
hirdetés blokkoló a látogató 
böngészőjében. 

Gs.wixapps.net Nem azonosított Nem azonosított 



A Webhely tartalmazhat független, harmadik felek felügyelete alá tartozó és azok által 
fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat, linkeket. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az 
információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik 
fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a Webhely felelősséget 
nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható. 

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. 
Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak 
abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. 

Amennyiben a webáruházon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webáruháznak, 
akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú 
hozzájárulást ad számunkra. 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben: 

Kapcsolatfelvétel 

Ha például e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk 
valamely termékkel kapcsolatban. 
Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a 
webáruházból. 
 
Kezelt adatok 
 
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. 
 
Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont és Infotv. 5.§ (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] 

 

A rendelés feldolgozása 

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési 
tevékenységek. 
 
Kezelt adatok 



Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, az Ön által számlázási és szállítási címként 
megadott címét (a továbbiakban cím), telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék 
jellemzőit, a megrendelés számát, a vásárlás időpontját és a választott fizetési módot kezeli. 

Amennyiben Ön rendelést adott le a webáruházban, akkor az adatkezelés és az adatok 
megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. 

 
Az adatkezelés jogalapja 

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] 

 

A számla kiállítása 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli 
bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.)  169. §-ában foglaltak alapján a gazdálkodó a könyvviteli 
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznie. 

Kezelt adatok 

Név, cím, e-mail cím. Egészségpénztári számla esetében az egészségpénztári tagi azonosító. 

Az adatkezelés időtartama 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 
évig meg kell őrizni.  
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 159. 
§ (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) 
pont szerinti adatkezelés]. 

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.  

Kezelt adatok 

Név, cím, telefonszám, e-mail cím. 



Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. 

 

Garanciális ügyintézés 

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben 
Ön garanciális ügyintézést kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. 
 
Kezelt adatok 

Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama 

A garanciális panaszokat tartalmuktól függően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási 
szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4.§ (6) bekezdésében meghatározott 
három évig, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) 
bekezdésében foglaltak alapján 5 évig őrizzük meg. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha 
hozzánk fordul, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. 
(IV.29.) NGM rendelet 4.§ (6) bekezdésében meghatározott 3 évig, illetve a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig 
köteles vagyunk a panaszt megőrizni. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti 
adatkezelés] 

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. 
Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása 
elengedhetetlen. 

Kezelt adatok 

Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama 



A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig 
köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti 
adatkezelés]. 

 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok 

A megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos 
informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 

Kezelt adatok 

A vásárlói hozzájárulás időpontja. 

Az adatkezelés időtartama 

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás 
időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
c) pont szerinti adatkezelés] 

 

Marketing célú adatkezelések 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés. 

Kezelt adatok 

Név, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő 
számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. 

 



A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés 

Kezelt adatok 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő 
számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. 

 

Remarketing 

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. 
 
Kezelt adatok 
 
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. 
 
Az adatkezelés időtartama 
 
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt: 

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Google Analitycs 
Tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=hu 
 
Facebook 
tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Wix Adatkezelési tájékoztató a cookie-kezelésről és a harmadik félnek átadott 
információkról: https://www.wix.com/about/privacy 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. 

 

 



Nyereményjáték 

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. 
Amennyiben Ön részt vesz az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékban (Facebook 
vagy Weboldal felületen), abban az esetben Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a részvétel 
során feltüntetett nevet Adatkezelő kezelje és nyilvánosságra hozza. 
 
Kezelt adatok 
 
Név, e-mail cím, telefonszám. 
 
Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, 
amelyeket Az Sztv. 169. §-ában foglaltak alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást 
nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az 
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az 
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen 
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról 
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 

 

Adatfeldolgozás 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó 
tevékenységünkről 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Wix.com Inc. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel 



Az adatfeldolgozó telefonszáma:  https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-by-
phone-3491545 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: privacy@wix.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását 
végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi u. 9. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 999 0369 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru 
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát és e-mail 
címét a küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul 
törli. 

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Wix.com Inc. 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: 
https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-by-phone-3491545 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@wix.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek 
kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a 
hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. 

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Mácsai Lajos EV 

Az adatfeldolgozó székhelye: Magyarország, 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. VII/24. 



Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 70 624 5138 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: iroda.adozone@gmail.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét 
és egészségpénztári számla esetében az egészségpénztári tagi azonosítóját a számviteli 
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, az Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő 
időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) 

Az adatfeldolgozó székhelye: Magyarország, 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 30 3544 789 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli 
bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a 
számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, az Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő 
időtartamban kezeli, ezt követően törli. 

 

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal Inc. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2211 North First Street San Jose, California 95131 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  1-402-935-2050 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: https://www.paypal.com/us/smarthelp/contact-us 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés 
végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, 
telefonszámát, e-mail címét, a rendelés végösszegét és időpontját, a fizetési eszközt, a 
kereskedő adatait, a webáruházat használó eszköz adatait, technikai adatokat, valamint 
helyadatokat a polgári jogi elévülési időn belül kezeli. 

További információk a PayPal Inc. Adatvédelmi tájékoztatójában találhatók: 
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full#2 

 



Adminisztráció és weboldal karbantartás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Wix.com Inc. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-by-
phone-3491545 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: privacy@wix.com 

 

Amennyiben a Vevő a Mioli baby webáruház által értékestett valamely terméket megvásárolja 
az Adatkezelő honlapján, és ennek érdekében önkéntesen megadja adatait, valamint az ott 
elérhető Adatkezelési Szabályzatot megismerve hozzájárul, hogy adatait az Adatkezelő az 
adott adatkezelés esettel összefüggő adatokat átadhatja az érintett Adatfeldolgozónak. 

A felhasználó az érintett Adatfeldolgozó adatkezelésével kapcsolatos jogait vele szemben 
érvényesítheti. A felhasználó kérésére az Adatfeldolgozó az általa tárolt és kezelt adatokat 
törli amennyiben ez nem ütközik egyéb jogszabályi követelményekkel. 
 

Az érintett jogai 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt, mint érintettet a Rendelet előírásai szerint az alábbi 
jogok illetik meg: 

• a hozzájárulás visszavonásának joga 
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 
• helyesbítéshez való jog 
• adatkezelés korlátozása, 
• törléshez való jog 
• tiltakozáshoz való jog 
• hordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az 
Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében 
személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, 
amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában 
elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal 
kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és 
panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az 
azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint 
vásárlót is be tudjuk azonosítani. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg 
Adatkezelő. 



A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a 
megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még 
nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem 
tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli 
előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, 
valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos 
érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy: 

• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 
• a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

o az adatkezelés céljai; 
o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 
o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 
logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel 
bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére 
irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést 
számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását 
követően e-mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az 
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

 



Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

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

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a 
korlátozásra; 

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például 
azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért 
nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés 
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az 
adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést 
korlátozni kell. 

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

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás 
feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt. 

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

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

• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és  az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 

• a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján 
megállapítást nyert, 



• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt 
személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia 
és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az 
adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra 
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében 
megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve 
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 
keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha 
Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy 
fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

 

Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha 
Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön 
önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön 
által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, xls, txt 
vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor 
kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára 
továbbítsa. 



Automatizált döntéshozatal 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy 
Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 
védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről 
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson 
be. 

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

• meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt, mint érintettet az Infotv.14. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint az alábbi jogok illetik meg: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben 
meghatározott feltételek szerint 
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az 
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 
c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az 
Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog), 
d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai 
kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való 
jog), 
e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az 
Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog). 
 
Az Adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és 
szervezési intézkedéseket tesz, így különösen 
a) az érintett részére a törvényben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és 
tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és 
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és 
b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet 
annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül 
elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton 
nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 



Az Adatkezelő az Infotv. 14. §-ában meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban az 
Infotv-ben meghatározott feladatait – a 15. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 
ingyenesen látja el. 
 
Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az általa, 
illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által végzett 
adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési 
művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja 
a) az Adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet Adatfeldolgozó végez, az 
Adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit, 
b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit, 
c) a tervezett adatkezelés célját és 
d) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 
ismertetését. 
 
A fentiekben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az 
Adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt 
a) az adatkezelés jogalapjáról, 
b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának 
szempontjairól, 
c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás 
címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - 
köréről, 
d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és 
e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről. 
 
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az Adatkezelő 
tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy 
rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó kezeli-e. 
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró Adatfeldolgozó kezeli, az Adatkezelő az előző bekezdésben meghatározottakon 
túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele 
a) a kezelt személyes adatok forrását, 
b) az adatkezelés célját és jogalapját, 
c) a kezelt személyes adatok körét, 
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a 
harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét, 
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának 
szempontjait, 
f) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 
ismertetését, 
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és 



h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi 
incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett 
intézkedéseket. 
 
Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az Adatkezelő az elérni kívánt céllal 
arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges 
az Infotv.  16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához. 
Az előző bekezdésben [Infotv. 17. § (3). bekezdés] foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása 
esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet 
a) a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli 
indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása az Infotv. 16. § (3) bekezdés a)-f) 
pontjában meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint 
b) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének 
módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság 
közreműködésével is gyakorolhatja. 
 
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve a 
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok 
pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - 
haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával 
összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy 
az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban 
együtt: helyesbítés). 
 
Mentesül az előző bekezdésben [Infotv. 18. § (1) bekezdés]  meghatározott kötelezettség alól 
az Adatkezelő, ha 
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és 
azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy 
b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan 
nem állapítható meg. 
 
Ha az Adatkezelő az Infotv. 18. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az általa, illetve a 
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes 
adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az 
Adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az Infotv. 
19. § (2) bekezdésben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést, 
a) ha az érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján 
eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 
hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága 
kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, 
b) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, 
de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk 
alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos 
érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 



c) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, 
de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, 
jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - 
során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig, 
d) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, 
de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok 
megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig. 
 
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az 
Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a 
tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése 
céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározottak szerint végezhet. 
Az Infotv. 19. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatkezelési korlátozás 
megszüntetése esetén az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet 
előzetesen tájékoztatja. 
 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 
személyes adatait, ha 
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 
aa) az Infotv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes, 
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 
céljának megvalósulásához, 
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott időtartama eltelt, vagy 
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak 
törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) 
pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul, 
c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 
elrendelte, vagy 
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 
 
 

Vegyes rendelkezések 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, 
hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. Adatkezelő által hozott biztonsági intézkedések: jelszóval védett számítógép és 
jelszóval védett webáruházi profil alkalmazása. 



Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak 
érdekében, hogy Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, 
amikor az Ön személyes adataival dolgoznak. 

Az Adatkezelő és tevékenységi körében az Adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezési  
intézkedésekkel biztosítja 
a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan 
személyek általi hozzáférésének megtagadását, 
b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 
eltávolításának megakadályozását, 
c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban 
tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 
d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 
történő használatának megakadályozását, 
e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési 
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli 
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy 
bocsáthatják rendelkezésére, 
g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, 
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 
h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben 
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 
i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint 
j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról 
jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se 
lehessen megváltoztatni. 
 
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az 
Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással 
biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 

Adatvédelmi incidensek kezelése 

Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
Adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán 
rögzíti az Infotv. 25/J. § (5) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat, valamint az 
adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való 
tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak. 
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár 
kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. 
 



Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog 
érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas 
kockázatú adatvédelmi incidens), a nemzetbiztonsági célú adatkezelés kivételével az 
Adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja. Az 
Adatkezelő mentesül az érintett tájékoztatásának kötelezettsége alól, ha  
a) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi 
incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi 
hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki és 
szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott, 
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott 
intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető 
valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények 
valószínűsíthetően nem következnek be, 
c) az érintett közvetlen tájékoztatása csak az Adatkezelő aránytalan erőfeszítésével lenne 
teljesíthető, ezért az Adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő 
megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja, 
vagy 
d) Infotv. a tájékoztatást kizárja. 
 

Jogorvoslati lehetőségek 

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett az Infotv. VI. fejezetében meghatározottak 
szerint 
a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének 
vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését 
korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 
b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése 
szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 
rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
előírásokat. 
 
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
Az érintett az Adatkezelő, illetve - az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó 
adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha 
megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban 
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
 
 
 



Adatkezelési Szabályzat módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az adatkezelés célját 
és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő 
használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot. 

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő 
célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt 
az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az 
időtartam meghatározásának szempontjairól; 

• azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése 
ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés 
esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 

• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor 
visszavonhatja, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy Ön 
köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja 
hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 
 
A jelen dokumentum a Webáruház működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési 
információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet. GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján. 

Jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései 2019. június hó 01. napjától hatályosak. 

	  


