
Alcsi Horgászhely Adatvédelem  

Adatvédelmi nyilatkozat  

   

1. Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési szabályzat célja  

Az adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a vállalkozó által 

alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, továbbá bemutassa a cég adatvédelmi és 

adatkezelési politikáját. A vállalkozó a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi 

jogszabályokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.  

2. A adatkezelő  adatai:  

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:  

Lőrincz István Csaba e.v. 

Székhely: 5000 Szolnok , Malom u.5/2/9 

Ny.szám :  52939196 

Adószám : 69268683-1-51 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78658/2014.  

3. Az adatkezelés alapfogalmai  

Az adatkezelés alapfogalmait az Infotv. határozza meg. Az adatkezelés jogszerűségének 

érdekében először a szabályzatban előforduló alapfogalmakat szükséges tisztáznunk.  

 Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény. 

 Adatállomány: egy nyilvántartásban szereplő adatok összessége. 

 Személyes adat: Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak minősül minden, 

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés. 

 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy (Infotv. 3. § 1. pontja). 

Webáruházak esetében az érintett tipikusan a vásárló. 

 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely az 

adatkezelő részéről a megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 

beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes 

műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja 

és az adatkezelés megszűntetését, valamint a kezelt adatok megszűntetését kéri. 

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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 adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja. 

 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele. 

 Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges. 

 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

 Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, 

összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen, vagy 

meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. 

 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adatokon végzik. 

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 

 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 

vagy az adatfeldolgozóval. 

 cookie(-k): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 

számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes 

szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Egyik fajtája az ideiglenes cookie, 

amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a Felhasználó eszközén, 

egy másik fajtája az állandó cookie (pl.: a Webáruház nyelvi beállítása), amely addig a 

számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. 

4. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás  

4.1 A cookie-k (sütik) fogalma  

Az Adatkezelő a honlap látogatása során cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és 

számokból álló információcsomag (kis adatfájlok), amelyeket a böngésző helyez el a 

felhasználó számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján vagy egyéb internetes böngészésre 

alkalmas eszközén. Mindez azzal a céllal történik, hogy elmentse bizonyos beállításait, 

megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, 

statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem 

tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó 

azonosítására.  

4.2 A cookie-k használatának jogszabályi háttere és jogalapja  



Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.  

4.3 A honlapon használt cookie-k és azok főbb jellemzői  

 A honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k: ezek a cookie-k a weboldal 

használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak 

használatát. Ezek hiányában a weboldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön 

számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére 

korlátozódik. 

 Munkamenet sütik: érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális 

munkamenetére korlátozódik, melyek a munkamenet végeztével, illetve a böngésző 

bezárásával automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. 

 RTB személyre szabott retargeting cookie-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók 

számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, 

illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor 

jelenhetnek meg. Az alábbi hivatkozásra kattintva a honlap látogatói kihagyhatják az 

RTB technológia használatát: http://www.adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out 

4.4 Tájékoztatás a cookie-k törléséről  

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem 

lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről, engedélyezéséről és kezeléséről 

bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:  

 Google Chrome böngésző használata 

esetén: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD

eskt... 

 Mozilla Firefox böngésző használata esetén: 

 

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

szamito vagy http://mzl.la/1h1odkm 

 Internet Explorer böngésző használata esetén: 

 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-

internet-explorer 

 Microsoft Edge böngésző használata esetén: 

 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies 

 Opera böngésző használata esetén: 

 

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html 

5. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, az adatkezelések célja, a kezelt 

személyes adatok köre, továbbá az adatkezelés időtartamára vonatkozó információk  

5.1 A honlap látogatása alkalmával alkalmazott adatkezelés jogalapja, jogszabályi háttere  

http://www.adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
http://mzl.la/1h1odkm
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html


Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. A cookie-k egy része nem jár együtt az 

Önnel összefüggésbe hozható személyes adatok kezelésével. Egyes cookie-k esetében (így 

például a Facebook oldalunk kedveléséből adódóan használt cookie-k) az adatkezelés 

jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.  

5.2 Regisztráció nélkül leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés leírása  

5.2.1 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett 

önkéntes hozzájárulása.  

5.2.2 Az adatkezelés célja  

Számlázáshoz, szállításhoz továbbá ügyfélkapcsolathoz (például: rendelés 

visszaigazolás, szállítási határidők egyeztetése), szükséges az adatok bekérése.  

5.2.3 A kezelt adatok köre  

 Kapcsolattartó adatai: kapcsolattartó neve, telefonos elérhetőség 

 Számlázáshoz szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám 

 Szállítási adatok: szállítási név, szállítási cím 

5.2.4 Az adatkezelés időtartama:  

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától 

számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla 

kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes 

adatait 8 évig megőrizni.  

5.3 Regisztrációval leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés leírása  

5.3.1 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett 

önkéntes hozzájárulása.  

5.3.2 Az adatkezelés célja  

Az adatkezelés célja az, hogy az érintetteket egymástól meg lehessen különböztetni a 

honlap regisztrációval történő használata során, emellett az e-mail cím jelenti az egyedi 

felhasználói profil alapját. Számlázáshoz, szállításhoz továbbá ügyfélkapcsolathoz 



(például: rendelés visszaigazolás, szállítási határidők egyeztetése), szükséges az adatok 

bekérése.  

5.3.3 A kezelt adatok köre  

 A regisztráció alkalmával az ügyfelet az e-mail címe és az ügyfél által megadott 

jelszava azonosítja be. 

 Kapcsolattartó adatai: kapcsolattartó neve, telefonos elérhetőség 

 Számlázáshoz szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám 

 Szállítási adatok: szállítási név, szállítási cím 

5.3.4 Az adatkezelés időtartama  

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és 

annak történő törléséig tart. A regisztráció törlésére két lehetőség van.  

 Az érintett egy e-mailben, az info [kukac] relativa.hu címre küldött levelével kéri a 

regisztráció törlését. 

 Az érintett a webáruházba történő belépést követően az adminisztrációs felületen saját 

maga elvégzi a felhasználói profil (vásárlói fiók) törlését. 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától 

számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla 

kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes 

adatait 8 évig megőrizni.  

5.4 A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés  

5.4.1 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 

5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – 

hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az 

Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.  

5.4.2 Az adatkezelés célja  

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 

kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági 

társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó 

számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. Az e-mail cím kezelésének célja, hogy a 

megrendeléséről visszaigazolást küldjünk az Ön számára.  

5.4.3 A kezelt adatok köre  

 Kapcsolattartó adatai: kapcsolattartó neve, telefonos elérhetőség 

 Számlázáshoz szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám 



5.4.4 Az adatkezelés időtartama  

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától 

számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla 

kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes 

adatait 8 évig megőrizni.  

5.5 Az áruszállítással kapcsolatos adatok kezelése  

5.5.1 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 

hozzájárulása.  

5.5.2 Az adatkezelés célja  

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja, hogy az Ön által megrendelt árut a 

megrendelésben megadott szállítási címre eljuttassuk.  

5.5.3 A kezelt adatok köre  

 Kapcsolattartó adatai: kapcsolattartó neve, telefonos elérhetőség. 

 Szállításhoz szükséges adatok: szállítási név, szállítási cím. 

5.5.4 Az adatkezelés időtartama  

Megrendeléskor a szállítási adatok megadásával kezdődik és annak történő törléséig 

tart. A szállítási adatok törlésére az alábbi lehetőség van.  

 Az érintett egy e-mailben, az info [kukac] i-shop.hu.hu címre küldött levelével kéri a 

szállítási adatok törlését. 

5.6 A hírlevél kiküldésével kapcsolatos adatok kezelése  

5.6.1 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 

pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.  

5.6.2 Az adatkezelés célja  

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb ajánlatokról, akciókról.  

5.6.3 A kezelt adatok köre  



 kapcsolattartó neve, e-mail cím. 

5.6.4 Az adatkezelés időtartama  

Regisztráció során az ügyfélnek lehetősége nyílik a hírlevélre történő feliratkozásra, 

melynek során Ön határozott szándékát fejezi ki „A jövőben igényt tartok az áruház 

által küldött hírlevelekre.” felirat mellett található checkbox kipipálásával. Az 

adatkezelés ekkor kezdődik és annak törléséig tart. A hírlevél küldésének törlésére az 

alábbi lehetőségek állnak rendelésre.  

 Az érintett egy e-mailben, az info [kukac] i-shop.hu címre küldött levelével kéri a 

hírlevél küldésének törlését. 

 Az érintett a webáruházba történő belépést követően az adminisztrációs felületen saját 

maga elvégzi a felhasználói profilon belül a módosítást. 

5.7 A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok kezelése  

5.7.1 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 

hozzájárulása.  

5.7.2 Az adatkezelés célja  

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön által feltett kérdésekre válaszolni tudjuk.  

5.7.3 A kezelt adatok köre  

 kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám. 

5.7.4 Az adatkezelés időtartama  

Az adatkezelés az Ön által önkéntesen megadott adatok megadásával kezdődik és 

annak törléséig tart. Az adatok törlésére az alábbi lehetőség áll a rendelésre.  

 Az érintett egy e-mailben, az info [kukac] i-shop.hu címre küldött levelével kéri az 

adatok törlését. 

5.8 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.  



5.9. Egyéb rendelkezések  

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt 

közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat 

változás esetén megfelelően frissíteni. A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, 

hiányossága vagy pontatlansága esetén az adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes 

mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését. Az adatkezelő 

fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a 

felhasználónak a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a 

felhasználó megsérti az ÁSZF vagy az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit vagy bármely 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.  

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységről  

6.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

   

 Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:  

ShopRenter.hu Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 

Cégjegyzékszám: 09-09-020636 

Adószám: 23174108-2-09  

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-76245/2014.  

   

6.2 A megrendelt csomagok kézbesítésével kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység  

 Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics System Hungary Kft. 

 Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Asónémedi GLS Európa utca 2. 

 Az adatfeldolgozó e-mail címe: info [kukac] gls-hungary.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján végzi a megrendelt 

csomagok kiszállítását. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi hivatkozásra 

kattintva tekintheti meg: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat  

   

   

6.3 A megrendelések az Árukereső.hu oldal –al kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenysége  

   

 Az adatfeldolgozó megnevezése: Online Comparison Shopping Kft. 

 Az adatfeldolgozó székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.. 

 Az adatfeldolgozó e-mail címe: info [kukac] arukereso.hu 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat


A Vállalkozás igénybe veszi az Árukereső.hu "Megbízható bolt" szolgáltatását, mellyel a 

Vállalkozás a vásárlások megbízhatóságát, hitelességét kívánja javítani. A program keretében, 

a vásárló által megadott e-mail címre a megrendeléstől számított tíz  nap elteltével az 

árukereső rendszere egy kérdőívet küld ki. A kérdőívben megadott vélemények és 

osztályzások az Árukereső.hu oldalán egy nap elteltével megjelennek.  

Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló 

e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére 

továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. 

Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a 

www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az 

adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi hivatkozásra kattintva tekintheti 

meg: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html  

   

7. Az adatbiztonsági intézkedések  

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, 

hogy a személyes adatok 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.  

8. Az Érintettet az adatkezelés során megillető jogai  

Az Érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti:  

8.1 A tájékoztatáshoz való jog  

Az Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a 

személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a 

kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben 

az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg az adatokat.  

8.2 Az adatok helyesbítéséhez való jog  

Az Érintet az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 

helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.  

8.3 az adatok törléséhez való jog  

Az Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 

legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 

törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére 

(így például a számlázással összefüggésben).  

8.4 Az adatok zárolásához való jog  

https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html


Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges 

törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 

kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

8.5 A tiltakozás joga  

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen amennyiben:  

 Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben. 

 Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Érintett hozzájárulása nélkül 

– közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 

történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.  

9. Jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben az Érintett 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.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih.hu  

10. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés  

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek a marketingtevékenységével összefüggő 

adatkezelését kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.  

11. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelés szabályzat módosítása  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 

módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.  

 


