Adatkezelési tájékoztató
A webáruház és a hozzá kapcsolódó funkciók adatkezelése a Felhasználó / Megrendelő / Látogató hozzájárulásán alapul.
Megrendelést sem feldolgozni, sem teljesíteni nem tudok a Felhasználó / Megrendelő / Látogató általam bekért személyes adatainak
megadása nélkül.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Adatfeldolgozó neve: Ásmány Katalin EV
Székhelye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adószám: 46598013-2-27
Levelezési cím: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adatfeldolgozás helye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
E-mail cím: mail@holdnaputan.hu
Telefonszám:+36209614555

ADATKEZELÉSI ELVEK
Ásmány Katalin EV (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa
üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A
felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:
- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény
- a 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a magyarajandek.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a
weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és
szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki,
rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy
részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A magyarajandek.hu webáruházban történt rendelés esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére
ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet (2011.
évi CXII. törvény). A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos
feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Felhasználó önkéntes hozzájárulása a webáruházban történő vásárlás kapcsán, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások
személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

FOGALMAK
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett )
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintett re vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintett el helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a
szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 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 megszüntetését, illetve a
kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,
megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott
időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag
centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem
azonos az Érintett el, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

MEGRENDELÉSHEZ, MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jelszó

A felhasználói
szolgálja.

Vezeték-,
keresztnév

és

fiókba

történő

biztonságos

belépést

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű
számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással
kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció
időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció
kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: Valamennyi, a webáruházban regisztrált, vagy rendelést leadó vásárló érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,
illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.
4. A személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Ásmány Katalin EV
Székhelye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adószám: 46598013-2-27
Levelezési cím: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adatfeldolgozás helye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
E-mail cím: mail@holdnaputan.hu
Telefonszám:+36209614555
Az Adatkezelő az adatokat nem kizárólag saját informatikai rendszerén és nyilvántartásában kezeli, hanem az adatkezeléshez az
alább olvasható harmadik személyt, mint rendszer-, és tárhely-szolgáltatót veszi igénybe az adatok biztonságos kezelése érdekében:
Adatkezelő neve: UNAS Online Kft.
Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adószáma: 14114113-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.
E-mail: unas@unas.hu
https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato
https://unas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, továbbá az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

FIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
FIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

A
vásárlással
pl. vásárlás összege, részletes kosártartalom, megrendelésazonosító
kapcsolatos adatok
2. Az érintettek köre: Valamennyi, a webáruházban rendelést leadó, vagy regisztrált vásárló, aki bankkártyával fizet. Egyéb
személyes adatait közvetlenül az Adatfeldolgozónak adja meg.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Általánosságban az adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli,
így ennek a megvalósulásáig, legkésőbb a szerződés megszűnéséig. Kérésre azonnal törli.
4. A fizetéssel összefüggő adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Barion Payment Zrt.
Adatvédelmi tisztviselő: Noszlopi Botond
Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Levelezési cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Adatfeldolgozás helye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
E-mail cím: adatvedelem@barion.com
Telefonszám: +3614647099
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

SZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-,és keresztnév

A megrendelés házhoz szállítása, vagy automatában történő
elhelyezése.

E-mail cím

Kézbesítési értesítés.

Telefonszám

Kézbesítési értesítés.

Szállítási név és cím

A megrendelés házhoz szállítása.

2. Az érintettek köre: Valamennyi, a webáruházban rendelést leadó, vagy regisztrált vásárló érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Nem regisztrált vásárlók esetén
legkésőbb 25 napon belül.
4. A szállítással összefüggő adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Ásmány Katalin EV
Székhelye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adószám: 46598013-2-27
Levelezési cím: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adatfeldolgozás helye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
E-mail cím: mail@holdnaputan.hu
Telefonszám:+36209614555
--Továbbá:
Adatfeldolgozó neve: Fürgefutár Kft.
Érintettsége: szállításszervezés
Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Adószám: 22966331-2-41
Levelezési cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Adatfeldolgozás helye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Telefonszám:+3619009669
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A
termék szállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás időtartalmáig
kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
https://furgefutar.hu/aszf/#10-adatkezelesi-szabalyok-adat-es-titokvedelem
--Adatfeldolgozó neve: FoxPost Zrt.
Érintettsége: szállítási szolgáltatás
Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Adószám: 25034644-2-10
Levelezési cím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Adatfeldolgozás helye: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
E-mail cím: info@foxpost.hu
Telefonszám:+3619990369
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A
termék szállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás időtartalmáig
kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf
https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_aszf.pdf
5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-,és keresztnév Számlázási név számla kiállításához.
E-mail cím

Kézbesítési cím elektronikus számlához.

Számlázási cím

Számlázási cím számla kiállításához.

2. Az érintettek köre: Valamennyi, a webáruházban rendelést leadó, vagy regisztrált vásárló érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
4. A számlázással összefüggő adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Ásmány Katalin EV
Székhelye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adószám: 46598013-2-27
Levelezési cím: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adatfeldolgozás helye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
E-mail cím: mail@holdnaputan.hu
Telefonszám:+36209614555
--Továbbá:
Adatfeldolgozó neve: ProgramTECH Kft.
Érintettsége: számlázó szoftver (felhő tárolás)
Székhelye: 9700 Szombathely, Százhold utca 20.
Adószám: 14319813-2-18
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Százhold utca 20.
Adatfeldolgozás helye: 9700 Szombathely, Százhold utca 20.
E-mail cím: programtech@programtech.hu
Telefonszám:+3694900025
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik az elektronikus számlázással
kapcsolatban. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat (vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe) az adatfeldolgozó
kizárólag tárolja, esetleg a beérkezőtől eltérő formátumba alakítja, azokon egyéb műveletet nem végez. A szerződés megszűnését
követően 6 hónapon belül automatikusan, kérésre azonnal törli ezeket.
https://most.programtech.hu/adatvedelmi_tajekoztato
https://most.programtech.hu/aszf
5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

--Továbbá:
--Továbbá:
NAV https://www.nav.gov.hu/data/cms479475/2068_2018_VEZ_AV_Szabalyzat.pdf

HÍRLEVÉLHEZ, DIREKT MARKETINGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-, és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

A hírlevél, tájékoztatás, aktuális információk kiküldése.

A vásárlás/regisztráció
Technikai művelet végrehajtása.
időpontja

A vásárlás/regisztráció
Technikai művelet végrehajtása.
kori IP cím

2. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az
adatkezelés.
4. A hírlevelekkel, direkt marketinggel összefüggő adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Ásmány Katalin EV
Székhelye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adószám: 46598013-2-27
Levelezési cím: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adatfeldolgozás helye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
E-mail cím: mail@holdnaputan.hu
Telefonszám:+36209614555
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Adatok

Az adatkezelés célja

- a Felhasználó által használt IP cím
- a böngésző típusa

adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a
további
látogatásainak
- a böngészésre használt eszköz operációs felhasználó
megkönnyítése, webáruház folyamatainak
rendszerének jellemzői
működése
- a látogatás időpontja
- a meglátogatott oldalak

2. Az érintettek köre: Valamennyi látogató.
3. Az adatok gyűjtése, jellemzőik, az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A sütik célja a webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése
során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkcióit nem, vagy csak korlátozott módon tudja majd használni. A
weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására.
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
- jelszóval védett munkamenethez használt süti
- bevásárlókosárhoz használt süti
- biztonsági süti
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén,
illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja, továbbá lehetősége van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben, általában az
Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
A sütik 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
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Internet Explorer 10 : http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Safari : https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
A “maradandó sütik”: (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy
mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem
alkalmas
A “munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a
Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik
munkament végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.
Google Analytics sütik: 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-szolgáltatásokban
(például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó
interakciókat.
További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies?hl=hu
Google Adwords sütik: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és
hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik 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.
A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható
hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az
egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.
Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.
4. A webáruház használat során az rendszer kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó
adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére, amelyeket az Adatkezelő nem kapcsol az adott Felhasználó azonosító
adataihoz.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése. A süti
kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Adatok

Az adatkezelés célja

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes
Facebook,
Instagram,
Twitter,
stb. tartalmi
elemeinek,
termékeinek,
vagy
felhasználói név és nyilvános profilkép
magának a weboldalnak a megosztása,
népszerűsítése.

2. Az érintettek köre: Valamennyi látogató, aki az adott oldalon regisztrált és „lájkolta” a weboldalt..
3. Az adatok gyűjtése, jellemzőik, az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a
Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja.
4. Közösségi oldalakkal összefüggő adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Ásmány Katalin EV
Székhelye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adószám: 46598013-2-27
Levelezési cím: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
Adatfeldolgozás helye: 8042 Moha, Fő utca 88/B.
E-mail cím: mail@holdnaputan.hu
Telefonszám:+36209614555
5. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai
rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés
megakadályozására.
A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

- a személyes adatok álnevesítését és titkosítását
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani
- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást
- SSL tanúsítvány

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
1. A hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
- az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
- az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

PANASZKEZELÉS
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
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@naih.hu
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