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Amelyben tájékoztatom Önt, mint a webáruház látogatóját, valamint a szolgáltatások 
igénybevevőjét a weboldal/webáruház és Vargáné Molnár Éva e.v. (továbbiakban 
Adatkezelő ) adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

 
 
. 

1) Fogalommeghatározások  
 

A GDPR 1. cikk (1) bekezdése szerint ez a rendelet a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok áramlására vonatkozó 
szabályokat állapít meg. 
A GDPR Preambuluma (7) bekezdése szerint a természetes személyek számára biztosítani kell, 
hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. A természetes személyek, a 
gazdasági szereplők és a közhatalmi szervek számára a jogbiztonságot és gyakorlati biztonságot 
fokozni kell. 
 
A GDPR 4. cikk 1. pontja alapján, e rendelet alkalmazásában: „személyes adat”: azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 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. 
 
A GDPR 4. cikk 2. pontja szerint, e rendelet alkalmazásában: „adatkezelés”: a személyes 
adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely 
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés 
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 
A GDPR 4. cikk 7. pontja alapján, e rendelet alkalmazásában: „adatkezelő”: az a természetes 
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes 
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az 
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy 
az adatkezelő kijelölésre vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja. 
 
A GDPR 4. cikk 8. pontja szerint, e rendelet alkalmazásában: „adatfeldolgozó”: az a természetes 
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő 
nevében személyes adatokat kezel. 
 
  
 
2)      A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
-          jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés a)]; 
-          célhoz kötöttség [GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pont]; 
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és 
azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
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történő további adatkezelés. 
-          adattakarékosság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pont]; 
A személyes adatok kezelése az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, 
hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 
-          pontosság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés d) pont]; 
-          korlátozott tárolhatóság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pont] 
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé: a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a 
személyes adatok kezelésére a 89. Cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e 
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő 
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.; 
-          integritás és bizalmas jelleg [GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pont]; 
-          elszámoltathatóság [GDPR 5. cikk (2) bekezdés] 
Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 
megfelelés igazolására.; 
A GDPR 82. cikk (3) bekezdése alapkelő az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e 
cikk (2) bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt 
semmilyen módon nem terheli felelősség. 
 
3)      Az adatkezelés jogszerűsége (jogalapok) 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű. amennyiben legalább az 
alábbiak egyike teljesül: 
-          az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)]; 
-          szerződéskötés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)] 
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges; 
 
-          jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)] 
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; 
-          létfontosságú érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés d)] 
az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme; 
-          közhatalom gyakorlása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)] 
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
-          jog, jogos érdek, érdekmérlegelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)] 
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek 
 
4)      A hozzájárulás feltételei 
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult [GDPR 7. cikk (1) 
bekezdés]. 
 
 
5)      Az érintett megfelelő, átlátható tájékoztatása 
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és 
a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a 
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más 
megfelelő módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az érintett 
kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát [GDPR 12. cikk (1) bekezdés]. 
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátandó információkat a GDPR 13. 



cikke sorolja fel. 
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő által az érintett 
rendelkezésére bocsátandó információkat a GDPR 14. cikke tartalmazza. 
6)      Az érintett jogai 
-          a hozzáférési jog (GDPR 15. cikk); 
-          a helyesbítés joga (GDPR 16. cikk); 
-          a törléshez való jog, vagyis „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk) - ideértve a 
törléshez („az elfeledtetéshez”) való jog alóli, a GDPR 17. cikk (2) bekezdése szerinti kivételeket 
is; 
-          az adatkezelés korlátozásához való (GDPR 18. cikk); 
 
-          a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk); 
-          az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk); 
-          a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk). 
 
 
7)      Az adatvédelmi incidens 
A GDPR 4. cikkének 12. pontja alapján e rendelet alkalmazásában: „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. 
A GDPR 33. cikk (1) bekezdése alapján 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. 

                                          ---------------------------------------- 

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? 

 

Adatkezelő az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

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

átláthatóan kezeli. 

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

és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c) az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai 

szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre 

korlátozódnak. 

d) Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az 

általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a 

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. 

e) a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a 

személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy 

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szemben. 

Adatkezelő az Ön személyes adatait 

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és 
csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz 



gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja. 
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és 

kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívja az Ön figyelmét. 
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez 

Adatkezelőnek vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például 
webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága. 

 
 

 



Székhely: 1161.Bp.Ungvári u.3. 

Honlap: 

www.nyomtatopatronbolt.hu 

Tel : 06/70-5388730 

Postacím: 1161.Bp.Ungvári u.3. 

E-mail: info@nyomtatopatronbolt.hu 

Adószám : 66077358-2-42 

Nyilvántartási szám:31503688 

Az egyéni vállalkozás Vargáné Molnár Éva e.v. ( Adatkezelő) a GDPR 37. cikke 
alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

 

Tárhely szolgáltató neve, címe és elérhetősége: 

Unas Online Kft. 

   Cím : 9400 Sopron Major köz 2. I/15. 

Email :unas@unas.hu 

Tel:+36-99-200-200 
 

A webáruház adatkezelője Vargáné Molnár Éva e.v.az adatok kezelése során – 
ügyfelei színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi 
igénybe: 

 

 

 
NÉV 

 
CÍM 

 
TEVÉKENYSÉG 

UNAS  Online kft. 9400 Sopron Major köz 2. 
I/15. 

tárhely szolgáltatás 

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, 
Dunavirág utca 2-6. 

futárszolgálat 

Nemes Katalin egyéni 
vállalkozó 

1161.Bp.Templom u.7. Könyvelés 

OTP Mobil Kft. 1093.Budapest, Közraktár 
u.30-32. 

bankkártyás fizetés a 

webáruházban 

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen 
tájékoztatónkban. 

 

Az általunk kezelt adatok: 
 



Tevékenység 
megnevezése 

és az 
adatkezelés 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartá 
si szám 



célja 
    

Honlap 
látogatása 

Cél  a honlap 
rendeltetésszerű 
és színvonalas 
működésének 
biztosítása, 

a 
szolgáltatásaink 
minőségének 
ellenőrzése és 
javítása, 

Adatkezelő 

jogos 
érdeke 

IP cím 

a látogatás 
időpontja 

a meglátogatott 
aloldalak adatai, 

az Ön által 
használt 
operációs 
rendszer  és 
böngésző típusa 

az érintett 
hozzájárulásána 
k 
visszavonásáig 

 

a rosszindulatú, 
weboldalunkat 
támadó látogatók 
beazonosítás, 

   

a látogatottság 
mérésére, 

   

statisztikai célok    

Regisztráció a 
honlapon 

Cél a 
látogatóinknak 
teljesebb 
felhasználói 
élmény nyújtása 

hozzájárulá 
s 

vezetéknév, 
keresztnév 

e-mail cím 

a regisztráció 
törléséig, illetve 
a hozzájárulás 
visszavonásáig 

 

értesítés 
üzemszünetről, 
társaságunk 
elérhetőségének 
módosulásáról, 
stb. 

   

Webáruház 
szolgáltatásaina 
k igénybe vétele 

Cél a látogatók 
regisztrációja és 
nyilvántartása, 

megrendelések 

hozzájárulá 
s 

szerződés 

jogszabályi 
rendelkezés 

(GDPR 
6.cikk (1) 

teljes név, 

telefonszám és 
e-mail cím, 

az Ön 
vásárlásainak 
adatai (termék, 
mennyiség, ár, 

webáruház 
működésének 
időtartama alatt 
határozatlan 
ideig, de 
legkésőbb az 
adatkezelési 
hozzájárulás 

 



kezelése és 
teljesítése, 

a vásárlások, a 
számlázás és a 
kézbesítés 
kezelése, 

panaszok 
kezelése, 
visszahívások 
ügyintézése, 

vásárlóink 
szokásainak 
elemzése, 

vásárlóinkkal 
kapcsolattartás. 

bek. c) 
pont, 

Eker tv. 
13/A §, 

Számv. tv. 
169. §). 

időpont), 

fizetéssel 
kapcsolatos 
adatok (fizetési 
határidő, 
bankszámlaszá 
m, bank- vagy 
hitelkártyaszám, 
e-pénztárca, 
utánvétel, stb.), 

egyszeri vagy 
tartós 
kedvezmények, 
akciókban 
részvétel, 

kiszállítással 
kapcsolatos 
adatok: 
kiszállítási 
határidő    és 
kiszállítási  cím 
(irányítószám, 
település, 
közterület  neve 
és jellege, 
házszám, 
emelet, ajtó) 

számlázási név, 
természetes 
személy esetén 
teljes név, 

az Ön adószáma 
vagy 
adóazonosító 
jele 
(amennyiben 
ezek az adatok a 
számlázáshoz 
szükségesek) 

számlázási  cím 
(irányítószám, 
település, 
közterület  neve 
és jellege, 
házszám, 
emelet, ajtó). 

visszavonásáig 

 

A szerződések 
teljesítéséhez 
kapcsolódó 
adatok 
megőrzési ideje 
5 év. 

A   kiállított 
számláknak és 
azon iratoknak, 
melyek   alapján 
a  számlák 
kiállítása 
megtörtént,  a 
megőrzési ideje 
8 év. 

 



     

Ügyintézés, 
panasz 

észrevételre, 
panaszra 
válaszadás 

jogi 
kötelezettsé 
g 

teljes név 

e-mail cím 

telefonszám 

levelezési cím 

egyéb 
személyes 
üzenet 

5 évig  

 

 

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, 
bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. 

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott 
személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása 
alapvetően nem célunk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@nyomtatopatronbolt.hu e-mail, 
illetve 1161.Bp.Ungvári u.3.postacímen kérhet további tájékoztatást az Adatkezelőtől, 
válaszát késedelem nélkül,14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) 
Adatkezelő megküldi Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

 

2. 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 leggyakrabban 
használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként 
elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, 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. 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről 
weblapunk 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 – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor 
tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek 
segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, 
ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon 
működik. 

mailto:info@nyomtatopatronbolt.hu


Milyen sütiket alkalmazunk? 
 

 

Típus Né 
v 

Hozzájárulá 
s 

Leírás Cél Érvényessé 
g 

rendszer  nem igényel a webes honlap  

sütik  alkalmazás működésének  

  tűzfalának session biztosítása  

  sütije, amely a  böngésző 
  kereszthivatkozás  session 
  ok elleni  vége 
  visszaélés   

  megelőzésére   

  szolgál   

nyomkövet 
ő süti 

 igényel személyre 
szabáshoz 

Ön     
beállításainak 
megjegyezése 

 
60 nap 

   szolgáltatásunk 
hatékonyságán 

ak növelése 

 

nyomkövet 
ő süti 

(harmadik 
féltől 

származó) 

  

 
nem igényel 

új session-ök és 
látogatók 

azonosítására, a 
Google Analytics 

webes 
nyomkövető 

szolgáltatás ment 
le 

a weboldal 
látogatása 

során harmadik 
személyek (pl. 

Google) 
szolgáltatásaiho 

z kapcsolódik 

 
 

60 perc 

      

      

      

 

A SÜTIK kikapcsolása a következőképpen történik az alábbi böngészők esetén: 

Microsoft Internet Explorer 

1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot 

2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre 

3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az 
Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), 
Alacsony és az Összes süti elfogadása közül. 

4. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére: 

IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in- 
Internet-Explorer-9 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9


IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Google Chrome 

1. Kattintson a Crome menüre és válassza ki a Beállítások’ menüpontot a böngésző 
eszköztárán 

2. Kattintson a ‘Speciális beállítások megjelenítése’ linkre 

3. Az ‘Adatvédelem’ részben kattintson a ‘Tartalombeállítások’ gombra 

4. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat 
eltávolítását’ 

5. Kattintson az ‘Ok’ gombra 

6. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra 

Firefox 

1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót 

2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre 

3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót 

Opera 

1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót 

2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re 

3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre 

4. Kattintson az ‘OK’ gombra 

Safari 

1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’ 

2. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre 

3. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre 

4. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához 

 
 

 
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt 
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat 

 
 

Adatkezelő használja az ingyenes Google Analitics-et, mely megmutatja felhasználói 
böngészési szokásait, stb. 

 

3. Mit kell tudni még a webáruház adatkezeléséről? 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
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


A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a 
vásárlás illetve az Adatkezelővel való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy 
adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és 
pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat 
akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

 a regisztráció törlésével, 
 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 
 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy 

felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának 
kérésével. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 2 napos határidővel 
vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése 
vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás 
visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A 
§) 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk 
bűncselekményt követ el vagy Adatkezelő rendszerét támadja, az adott látogató 
regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatai haladéktalanul törlésre 
kerülnek illetve – szükség esetén – megőrzésre kerül azokat a polgári jogi felelősség 
megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

 

4. Egyéb adatkezelési kérdések 

 

Adatkezelő az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között 
továbbíthatja, adatfeldolgozói esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével 
biztosítja, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön 
személyes adatait. További információ a 2. pontban található. 

Adatkezelő külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján 
továbbíthat csak adatot. 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése 
vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Adatkezelőt. Ezekben az 
esetekben adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

Adatkezelő az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel 
védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja 
azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve 
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket 
használ. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli 
adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. 
Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a 



folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapon keresztül történő 
adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni, ám az Adatkezelőhöz 
beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tart be az Ön adatainak biztonsága 
és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan 
őrizze mega webáruházhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se 
ossza meg. 

 

FOGALMAK : 

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Ilyen pl. a 

webáruházba regisztráló, az ott vásárló vagy a webáruház hírlevelére feliratkozó 

természetes személy. 

 

 
az érintett jogai a GDPR alapján: tájékoztatáshoz való jog, személyes adatokhoz 

való hozzáférés joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához 

való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog ideértve a 

profilalkotást is, bírósághoz, Hatósághoz fordulás joga, ezek határideje, eljárási 

szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az itt felsorolt érintetteket megillető jogok részletes 

magyarázata, kifejtése a VIII. fejezetben található. 

 

adatkezelő Info tv.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja. Jelen webáruház esetén a Tájékoztató X. pontjában rögzített személy. 

 
adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot. 

 
adatkezelés Info tv.: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 
Ilyen pl. a webáruházban vásárló természetes személyeknek a vásárláshoz szükséges 
adatainak kezelése, tárolása. 



adatkezelés GDPR: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot. 

 
adattovábbítás Info tv.: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. 

 
adatfeldolgozó Info tv.: 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. Ilyen személyek pl. a tárhelyszolgáltató, futárszolgálat, 
diszpécserszolgálat; a könyvelők, akik a részükre átadott adatokat az adatkezelő 
utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadott adatok vonatkozásában saját 
maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatokkal önállóan érdemi döntést 
(pl. az adat törlése) nem hozhatnak. 

 
adatfeldolgozó GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot. 

 
adatfeldolgozás Info tv.: 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 
adaton végzik. 

 
adattörlés Info tv.: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása 
többé nem lehetséges. 

 
adatmegjelölés Info tv: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak 
megkülönböztetése céljából. 

 
adatzárolás Info tv.: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

 
adatmegsemmisítés Info tv.: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése. Pl. a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a 
papír alapú nyilvántartás bármilyen módon pl. iratmegsemmisítő útján történő 
megsemmisítése. 

 
személyes adat Info tv.: 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. Ilyen pl.: a webáruházban 
vásárló természetes személy neve, e-mail címe, szállítási címe stb. 

 
személyes adat GDPR: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó 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. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot. 

 
különleges adat: Info tv.: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az 
érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint 
a bűnügyi személyes adat. 

 
genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai 

jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy 

fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és 

amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből 

ered. 

 
biometrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 

adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi 

azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 

 
egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 

állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára 

nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt 

hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

 
az adatkezelés korlátozása GDPR: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 

kezelésük korlátozása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatok 

pontosságát, vagy az adatkezelés jogosságát. 

 
profilalkotás GDPR: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan 

formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez 

fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 

teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 

preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási 

helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 

használják. 



álnevesítés GDPR: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 

meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, 

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési 

intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 
címzett GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 

keretében 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 adatvédelmi szabályoknak. 

 
harmadik személy Info tv.: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, 
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 
harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az 

adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak. 

 
hozzájárulás Info tv.: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja 
a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez. Ilyen pl. webáruház esetén, amikor az érintett a hírlevél küldéshez 
szükséges négyzetet kipipálja. 

 
az érintett hozzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és 
megfelelő tájékoztatáson 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. Lásd az előző ponthoz 
fűzött magyarázatot. 

 
adatállomány Info tv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 
nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 



adatvédelmi incidens Info tv.: személyes adat jogellenes kezelése vagy 
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés. 

 
adatvédelmi incidens GDPR: 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. 

 
weboldal/webáruház : az Adatkezelő által üzemeltetett www.nyomtatopatronbolt.hu 
weboldal. 

 
Facebook oldal : https://www.facebook.com/nyomtatopatronbolt/ 

 
 
 

 
5. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

 

Ön az adatkezelésről 

 tájékoztatást kérhet,
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, 

kiegészítését,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a 

kötelező adatkezelés kivételével),
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

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/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – 
vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

 adatairól,
 azok forrásáról,
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól,

 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységükről,

 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 
megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról 
és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 14 napon belül (legfeljebb 
azonban 1 hónapon belül) Adatkezelő megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás 
ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet már nyújtott be . Az Ön által már megfizetett költségtérítést 
Adatkezelő visszatérít abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy  a 
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt 
esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági 
jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Adatkezelő 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. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét Adatkezelő nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon 
belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton Adatkezelő közli az 
elutasítás indokait és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül,14 napon belül (legfeljebb azonban 1 
hónapon belül) Adatkezelő megvizsgálja és a döntéséről Önt írásban tájékoztatja. 
Amennyiben úgy dönt, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az 
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és 
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes 
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben Adatkezelő megtagadhatja a kérés teljesítését ha bizonyítja, hogy 
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő elmulasztja a 
határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 
belül Ön bírósághoz fordulhat. 

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 Adatkezelőt. 

 

6. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 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.)

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 
 

 
7. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, 
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos 
információk közzététele a www.nyomtatopatronbolt.hu weboldalon történik. 

 
 

Budapest.2018. 07.25.. 

http://www.nyomtatopatronbolt.hu/
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