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1. Bevezetés - Az adatkezelési tájékoztató célja 

Jelen honlap üzemeltetője, a Nyírpont Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő 

GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és 

biztonságos kezelése érdekében. 

A NYÍRPONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4400 Nyíregyháza, Székhely: 
Szarvas u. 4., Cégjegyzékszáma: C15-09.060.962, Adószáma: 10573617-2-15 (a 

továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmé-

ről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:  

www.butorfalo.hu 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:   

www.butorfalo.hu - Adatkezelési tájékoztató 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

2. Az adatkezelő adatai 

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai: 

Név: NYÍRPONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. 

Üzlet: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. 

Cégjegyzékszám: C15-09.060.962 

Adószám: 10573617-2-15 

Bankszámlaszám: 1160 0006  0000 0000  7838 9027 

Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU 16 1160 0006  0000 0000  7838 9027 

Telefon: +36 (42) 422-008 

E-mail: butorfalo@butorfalo.hu 

Web: www. butorfalo.hu 

2.1. Ügyfélszolgálatunk 

Elektronikus úton a butorfalo@butorfalo.hu e-mail címen állunk készséggel Ügyfeleink ren-

delkezésére.  

(Plusz információ: Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő 

kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.) 

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kap-

csolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre. 

3. Fogalom meghatározások 

1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 

– közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;  

2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vo-

natkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható; 
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3. különleges adat:  

a. faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tag-

ságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományo-
kon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy mű-

veletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás 

vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, ter-

jesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely meg-
felelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonat-

kozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  

6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önál-

lóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölé-

sére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatároz-

hatja; 

7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszere-

zése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvános-

ságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmi-

sítése, 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; 

8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhe-

tővé tétele; 

9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

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

nem lehetséges; 

11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisí-

tése; 

14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvég-

zése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

16. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bár-

mely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
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az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 

meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvé-

delmi szabályoknak; 

17. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájé-

koztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését 

adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

18. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

19. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően köz-

zéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett; 

20. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

21. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

22. 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; 

4. Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveink 

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára 

átláthatóan kezeljük; 

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, 

azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon; 

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak; 

d) Cégünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk ke-

zelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan szemé-

lyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük; 

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók; 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes 

adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen el-

vesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

4.1. Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a ter-

mészetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyos-

ságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt 

végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 

garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
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• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló ké-

pességét; 

• 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 intézke-

dések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szol-

gáló eljárást. 

 

Magyarul: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit 

csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait. 

 

5. Törvényi hivatkozások 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról (Infotv.); 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a ter-

mészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.); 

• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) 

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény (Grtv.) 

6. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja 

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek 

köre. 

6.1 A Weboldal működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Honlapjaink meglátogatásakor 

• Jogalap: Vállalkozásunk jogos érdeke 
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• Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak 

listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása. 

• Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minő-

ségének ellenőrzése és javítása 

• Időtartama: 2 év 

• Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google) 

• Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét 

személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim 

módon elemezzük.) 

Részletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről, akit érdekelnek a 

bővebb információk, az alábbi oldalon: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

Regisztráció a honlapunkon 

• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szol-

gálja. 

Vezeték-és keresztnév 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 köve-

telések érvényesítése.  

Szállítási név és cím Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. 

A regisztráció/ajánlatké-

rés/vásárlás időpontja, ip 

cím 

Technikai művelet végrehajtása. 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes ada-

tot tartalmazzon. 

 

• Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/árajánlat kérő/vásárló valamennyi érintett. 

• 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. 
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• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes ada-
tok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai 

kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hoz-

záférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatóság-

hoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi mó-

dokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., 

- e-mail útján butorfalo@butorfalo.hu e-mail címen, 

- telefonon a +36 (42) 422-008 számon. 

• Az adatkezelés jogalapja: 

a. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekez-

dése, 

b. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalom-

mal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyúj-

tásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén 

úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal ösz-

szefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor 

kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez 

feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

c. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) be-

kezdés c) pontja. 

 

Tájékoztatjuk, hogy 

 

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul: 

 A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása,       

valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” va-

lamint a „Megértettem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót” felirat mel-

lett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció véglegesítése” 
linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilat-

kozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa 

adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az árajánlat kéré-

sét/rendelését teljesíteni. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem 

tudjuk az árajánlat kérését/rendelését feldolgozni. 

 

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás 

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet 

bepipálnia az űrlapokon) 

• Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím 
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• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Érdeklődési kör (amennyiben többféle 

hírlevél feliratkozási lehetőséget ad a honlap) 

• Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés 

üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás 

• Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági 

• Érintettek köre: CRM 

Profilozás 

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre,  vagy 

általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalko-

tást, besorolást vagy döntéshozatalt. 

Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket. 

 

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikáli-

san is törljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből. 

Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mail-

jeinkre feliratkozna. (Azaz mi nem kényszerítjük semmire az Ügyfeleinket.) 

7. Az adatok fizikai tárolási helye 

Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas 

biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol. 

Cégünk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adat-

kezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be. 

 

Magyarul: Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobilte-

lefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy 

így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát. 

Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfel-
dolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetősé-

gét. 

Minden számítógépünkön naprakész és erős vírusirtót szoftvert használunk. 

 

8. Adatfeldolgozók megnevezése 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  

4. cikk 8.) 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szük-

séges a tájékoztatása.  

Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az 

alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe, ennek megfelelően a következő tájékoztatást ad-

juk: 

 

1. Társaságunk IT szolgáltatója 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki 

az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló 

szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa vég-

zett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.  
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A Profi Tárhely Kft a rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoz-
tatónak megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét 

 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

• Cégnév: Profi Tárhely Kft 

• Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 27. 

• Nyilvántartási szám: NAIH 74049/2014 

• Adószám: 23173080-2-03 

• Képviselő: Nádasdi János 

• Telefonszám: +36 20 254 0866 

• E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu 

• Honlap: www.profitarhely.hu 

 

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója: 

Társaságunk adó és számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez külső szolgáltatót nem vesz 
igénybe. Ezen feladatokat a  Nyírpont Kft  munkaviszony keretében alkalmazott dolgozója végzi. 
aki kezeli a Cégünkkel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban álló természetes személyek sze-
mélyes adatait, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

A Nyírpont Kft  a rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak 
megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

• Cégnév: Nyírpont Kft 

• Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u.4. 

• Cégjegyzékszám: C 15.-09.060.962 

• Adószám: 10573617-2-15 

• Képviselő: Tátrainé Jakó Edit, Tátrai Tiborné 

• Telefonszám: + 36 42 422 008 

 

3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés  

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól  megkapják a megrendelt termék  kézbesítéséhez 

szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználá-

sával kiszállítja a terméket. 

Ezen szolgáltatók: 

Futárszolgálat: 

A DPD Kft a rá irányadó jogszabályoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak 
megfelelően végzi adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységét. 

• Cégnév:  DPD Hungária Kft.  

• cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141 

• Adószám: 13034283-2-42. 

• Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. 

• E-mail: dpd@dpd.hu, Adatvédelmi tisztviselő:  adatkezeles@dpd.hu 

• Képviselő: Czifrik Szabolcs (ügyvezető) 

http://www.profitarhely.hu/
mailto:dpd@dpd.hu
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• Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soltész Gergő 

 

4. Számlavezető bank:  

• Cégnév: ERSTE Bank Hungary Zrt. 

• Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

• Cégjegyzékszám: Cg 01-10-041054 

• Adószám: 10197879-4-44 

 

5. Hirdetés kezelők: 

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd. 

• Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 

• Cégjegyzékszám: 01-09-861726 

• Adószám: 13561677-2-41 

 

Facebook Ireland Limited 

• Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland 

• Company Registration Number: 462932 

• www.facebook.com 

• Contact phone number + 353 1 5530588 

 

6. Számlázási szolgáltató: 

A KBOSS Kft szolgáltató az általa biztosított számlázó program segítségével kiállított 
számlákat tárolja, teljesíti a NAV által előírt adatszolgáltatásokat . A rá irányadó jogszabá-
lyoknak és a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési és 
adatfeldolgozói tevékenységét 

 

• Cégnév: KBOSS.hu Kft  /SZÁMLÁZZ.HU / 

• Székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 57. fsz.4 

• Cégjegyzékszám: 01. 09 303 201 

• Adószám:13421739-2-41 

• Képviselő: Stygár-Joó János 

• Telefonszám: + 36 3035 44789 

 

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és 

jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt je-

lenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak. 
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9. Sütik (cookie-k) 

9.1 Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon 

keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön 

internetes böngészője menti le és tárolja el. 

A sütik általános feladatai: 

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. on-

line tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

• megkönnyítik a weboldal használatát; 

• minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. 
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld 

egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van 

összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tar-

talma tekintetében. 

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, 

Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és hasz-

nálatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak 

módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő 

eltárolt sütiket is tudja törölni. 

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rend-

szerszinten kikapcsolni. Íme a lista: 

Sütik kikapcsolása: 

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarol-

nak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-

explorer- delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US 

• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deleteb-

rowser-history 

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

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről webla-

punk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a 

hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását 

segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével 
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük 

az Ön hozzájárulását. 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével har-

madik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha 

sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhaszná-

lói élményt tudjuk nyújtani! 
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9.2 Milyen sütiket alkalmazunk? 

9.2.1 Rendszer sütik 

• Jogalap: Nem igényel hozzájárulást 

• Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngész-

hessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szol-

gáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befeje-

zéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számító-

gépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása 

• Időtartama: Böngésző session (munkamenet) 

9.2.2 Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó) 

Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá an-

nak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google kon-

verziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA; „Google“). 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverzióköve-
téshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége 

korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is 

azonosítható általuk. 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, 

akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek 

weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 

szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós 

statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és kon-

verziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan 

információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 

böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni 

a konverziókövetési statisztikákban. 

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás 

• Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, 

Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú 

szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók ho-

gyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói él-

mény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén 
vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg 

a látogató nem törli azokat. 

• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása 

• Időtartama: legfeljebb 180 nap 

• Érintettek köre: Google, Facebook 

• A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.go-
ogle.com/policies/technologies/types/ ,az adatvédelemről pedig itt https://www.go-

ogle.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat. 

 

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
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Plusz infó: Minden honlapunkon szándékoltan olyan sütifigyelmeztetéseket használunk, 
ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az 

Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva 

ezzel is az Ön igényeit! 

10. Reklámtartalmú üzenetek fogadása 

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről? 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing 

regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szán-

déka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes 

adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás vissza-

vonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és 
az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat 

küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). 

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-

külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. 

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A  direkt 
marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmez-

zük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. 

11. Panaszkezelés 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja  

Vezeték-és kereszt-

név  

Azonosítás, kapcsolattartás. 

E-mail cím Kapcsolattartás.  

Telefonszám  Kapcsolattartás. 

Számlázási név és 

cím 

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felme-

rülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése. 

Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő 

valamennyi érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett 
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhe-

tik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi mó-

dokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., 
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- e-mail útján a butorfalo@butorfalo.hu e-mail címen, 

- telefonon a +36 (42) 422-008 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 

5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) 

bekezdése. 

Tájékoztatjuk, hogy 

• a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. 

• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk 

kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

12. Ügyfélkapcsolatok, és egyéb adatkezelési kérdések 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfel-

dolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne hasz-

nálhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok 

rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adat-

szolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának meg-

valósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és 
munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – 

jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint 

biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosu-

latlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és 

bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat 

folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva 

tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoft-

vereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli 

adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. 

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságo-

sabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk 

teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú 

előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadá-

lyozása érdekében. 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan 

őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza 

meg. 

13. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, vissza-

vonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, 

illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein. 
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13.1 Tájékoztatáshoz való jog 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valam-

ennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, 

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-

galmazva nyújtsa. 

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) 
adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben 

azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által 

már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellene-

sen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak tör-

vényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a 

bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, 

továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, 

kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 

13.2 Hozzáféréshez való jog 

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 következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: 

• az adatkezelés céljai; 

• az érintett személyes adatok kategóriái; 

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

• az adatforrásokra vonatkozó információ; 

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkal-

mazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 

milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 

jár. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja 

meg a tájékoztatást. 

13.3 A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilat-

kozat útján történő – kiegészítését. 
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13.4 Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kéré-

sére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes ada-

tokat: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatke-

zelésnek nincs más jogalapja; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatá-

sok kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása cél-

jából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tag-

állami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából; 

• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi ku-

tatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban fel-

hívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvé-

nyesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. 

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy e-mailünkben lévő leiratkozási linkre kattint, 

akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az Ön adatait. Tehát a kérése haladéktalanul 

végrehajtódik, nem kell rá várni. 

Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törvényi kötelezettségünk 

tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését kérjük! 

 

13.5 Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elér-

hető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észsze-

rűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó sze-

mélyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpél-

dányának törlését. 

13.6 Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 
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• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

• 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; vagy 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtar-

tamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-

delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

13.7 Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsá-

tott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Magyarul: Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk Önnek PDF és/vagy CSV formátumban 

az Önről kezelt adatokat. 

13.8 Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakoz-

zon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 

ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érin-

tett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előter-

jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem be-

nyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hóna-

pon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. 

Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és 

az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedé-
sekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot koráb-

ban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érde-

keivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a dön-

tés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz 

fordulhat. 

Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, 

hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. 
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13.9 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön 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 Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

13.10 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön 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: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szük-

séges; 

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védel-

mét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

13.11 Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bír-

óság az ügyben soron kívül jár el. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 

is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is 

fordulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 

egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg 
Társaságunkat a tilia@jatszoterek.com e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére cím-

zett ajánlott-tártivevényes postai küldeményben. 

13.12 Panasztevési jog - Adatvédelmi hatósági eljárás 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

• Telefon: +36 (1) 391-1400 
• Fax: +36 (1) 391-1410 

• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

• Honlap: https://naih.hu/ 

• Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 

14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes sze-

mélyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tá-

jékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további 
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adat-

védelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatke-

mailto:tilia@jatszoterek.com
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zelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, bele-
értve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmé-

nyek enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok 
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a tit-

kosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem 

jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas koc-

kázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érin-

tetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan ha-

sonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tá-

jékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügye-
leti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

15. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 

az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is. 

16. Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módo-

sítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik: 

http://www.butorfalo.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf 
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