Adatvédelmi tájékoztató
Az Extranet Kft., továbbiakban mint adatkezelő (székhely: 1163, Budapest, Kőszál utca 14.,
adószám: 13497453-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-738331, cégbejegyzés kelte: 2008.03.21.)
értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait,
kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége
(számlázás) teljesítése érdekében. Az adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált
felhasználóknak a cég rendszerében kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes
adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó
hatályos jogszabályokat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban
foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes
adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal honlapunk ügyfélkapujában, vagy kérjen
visszahívást a kapcsolatfelvétel oldalon.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az
esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan
kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az adatkezelő elérhetőségein
teheti fel kérdéseit, ahol adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az
adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása
irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az
adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési
alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webáruház-használóval, a
továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról.
Tájékoztatjuk az érintetteket:

1) értelmezendő fogalmakról,
2) adatbiztonságról,
3) az adatkezelés elveiről,
4) célokról és alkalmazási gyakorlatokról,
5) adatkezelés jogalapjairól,
6) az adatkezelőről,
7) a kezelendő adatok meghatározásáról,
8) az adatkezelés időtartamáról,
9) az adatok felhasználásának céljáról,
10)az adatok továbbításának tényéről és címzettjeiről,
11)érintett jogairól,
12)kiegészítő tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésről,
13)nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról,
14)a regisztráció során megadott adatok helyességéről, és azokkal kapcsolatos
felelősségekről.
15)gazdasági reklámtevékenységek alapvető feltételeiről, esetleges korlátairól,
16)és a kártérítésről.

1)

Értelmezendő fogalmak

1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. Személyes adat: 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;
3. Különleges adat:
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;
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
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, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé 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
megsemmisítése;
14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
17. Érintett: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19. 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;
20. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
22. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
23. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény.

2)

Adatkezelés elvei:
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha
az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
5. Személyes adat akkor kezelhető, ha
● ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
● azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Egyébként cselekvőképtelen
és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges
törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben
tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk.
12/C § (2) bekezdés).
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e
célnak.
Törvény,
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beleegyezéssel kezelhető. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezelés a már
felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Infotv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy
b) pontjaiban foglaltaknak.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
● felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
● pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
● tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása
tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha
az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy
az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése,
illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az
Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni,
mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése
önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul. Amennyiben az adatokat
megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3)

Adatbiztonság

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,
hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban
tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a., a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b., az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c., annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d., annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e., a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f., azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell
választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

4)

Célok és alkalmazási gyakorlatok
1. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk ügyfeleinktől, ügyfelünk
teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk
megadásáról. Előfordulhat azonban, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait,
akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe
venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a
regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem
megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. Ezen elemek a szükséges
adatelemek.
A kért adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének
javításához, fejlesztéséhez használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki
azokat egyénre bontva.
2. Jelen Nyilatkozat az ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem a Extranet Kft.
rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki
önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az

ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője az
Extranet Kft.
3. Amikor ügyfeleink honlapunk oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül,
hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene
megadniuk. Bizonyos esetekben azonban az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes
körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak
(például nevének, postacímének vagy e-mail címének, illetve telefonszámának)
megadása, illetve ismerete.
4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a
személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem
hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes
adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható
személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes
személlyel.
5. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi
demográfiai és más jellegű adatokat (név, születési év, postai cím, e-mail cím,
honlap-cím, telefonszám) is kérünk ügyfeleinktől. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési
célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a
látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának
elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.
6. Amennyiben az egyes oldalakon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben
feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező"
jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező
jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a
regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem
megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
7. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és
nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta
összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően,
előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. Az ügyfeleink
által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában
semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.
8. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel
személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének
eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
9. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden
szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása,
őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes

munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok
alkalmazása mellett.
10. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény
merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben
megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői
beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában
gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a
szolgáltatást nem lehet igénybe venni).
11. Az adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az érintettek
előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások
megszüntetésének lehetőségét. Azok az érintettek, akik az oldalainkon kínált
hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy a továbbiakban
nem kívánnak hírlevelet kapni, akkor az adott e-mail üzenetben alján lévő link
segítségével honlapunkon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

5)

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre az Extranet Kft. internetes oldalain található internetes tartalmak
felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz,
hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az
adatkezelés
jogalapja
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az
érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1 – 5) bekezdések. A kutatás és a
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő
adatkezelés.

6)

Az adatkezelő
Az adatkezelő az Extranet Kft. (székhelye: 1163, Budapest Kőszál utca 14., adószáma:
13497453-2-42, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-91132/2015.) erre felhatalmazott
munkavállalói, illetve az adott termék vagy szolgáltatás nyújtásához szerződtetett
alvállalkozói.
Amennyiben az érintett által rendel termék átadásához, leszállításához vagy szolgáltatás
nyújtásához elengedhetetlenül szükséges, akkor az adatkezelő az adott termék vagy
szolgáltatás beszállítójához, illetve szállítójához továbbítja az érintett adatait.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő a
hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a
pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.

7)

A kezelendő adatok meghatározása
Az adatkezelő által kezelendő adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

8)

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat
időtartama, vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az
adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen
magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása,
a szerződés megszűnése, esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai
abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát
visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.
Az

ügyfél

a

megrendelés

leadása

során

önkéntes

hozzájárulását

adja

az

adatkezeléshez. Az adatkezelése az ügyfél által megrendelt összes megrendelt
szolgáltatás felmondásával megszűnik. Az ügyfél a felmondását és az adatai
módosítását a szolgáltató által biztosított ügyfél felületen, e-mailben, vagy postai úton az
adatkezelő székhelyén jelezheti. A szolgáltató az adatokat törléskor 10 évre külön
adatállományban archiválja. Ezen adatokat ügyfél törlési igényének visszavonása esetén
használja fel az ügyfél önkéntes beleegyezése esetén. Az archivált adatok törlését az
ügyfél az adatkezelő elérhetőségein jelezheti. A számviteli bizonylatokat a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.
A szolgáltató az ügyfelek részére ügyfélszolgálatot biztosít. A beérkező leveleket,
e-maileket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt a
szolgáltató rögzíti, maximum 5 évig tárolja, és ezeket a szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban használja fel.

9)

Az adatok felhasználásának célja
Extranet Kft. által az ügyfeleinek kínált szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, igénybe vevőnek
címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás
céljából, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a
felhasználók jogainak védelme.

10)

Az adatok továbbításának ténye és címzettjei

Adatkezelő az ügyfél által az Extranet Kft. weboldalain az ügyfelek által megadott
adatokat - név, lakcím, telefonszám, e-mail cím - az ügyfél hozzájárulásával átadja az
adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek, az Extranet Kft.
üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

11)

Érintett jogai

1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
3. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 9, fejezetben meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

12) Kiegészítő tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett
adatkezelésről
Az Extranet Kft. tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló felhasználókat, hogy
(1) az adatszolgáltatás önkéntes,
(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása,
(3) az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelők között fennálló
ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időtartam, amíg hozzájárulásomat vissza nem
vonom,
(4) az érintettek adatait csak az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg feladataik
ellátásához szükséges mértékben,
(5) az érintettek hozzájárulásukat az Extranet Kft. postai illetve e-mail címére küldött, a
személyes azonosításra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás
nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják.

13)

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

1. Mint a honlap látogatója kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam,
megértettem, annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez hozzájárulok. Kijelentem
továbbá, hogy adataimat a honlapon, az adatkezelési tájékoztató és Adatkezelési
Szabályzat elolvasását követően önként és a program által megadott módon
regisztráltam.
2. Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Extranet Kft., mint a
honlap üzemeltetője, az általa kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, részemre mint
igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása,
piackutatás céljára, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme céljából kezelje az alábbi adataimat:
3. Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy Adatkezelő az általam megadott adatokat - név,
lakcím, telefonszám, e-mail cím továbbítsa az adatkezelővel megbízási jogviszonyban
álló személyeknek, az adatkezelő által kínált szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából. Kifejezetten
hozzájárulok ahhoz, hogy az Extranet Kft. képviseletében és nevében eljáró munkatárs
vagy alvállalkozó kösse meg velem a szerződést
4. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő az általam megadott adatokat - név,
lakcím, telefonszám, e-mail cím továbbítsa azon szolgáltatóknak, akinél az Adatkezelő
által biztosított kedvezménnyel igénybe veszem a szolgáltatásokat és az ahhoz

kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. Tudomásul veszem, hogy ezen adattovábbításra a
társszolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele érdekében van szükség.
5. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá a regisztráció során megadott adataimnak - név,
lakcím, telefonszám, e-mail cím, a közvetlen üzletszerzési célból végzett
adatkezeléséhez.

14)

A regisztráció során megadott adatok helyességért Ön felel

Ön kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén.
A valóságnak meg nem felelő adatokat az Adatkezelő köteles helyesbíteni, a hiányos
vagy téves adatot pedig törölni. A helyesbítésről és a törlésről az Adatkezelő nem értesíti
az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.
A regisztráció során megadott adatait a honlapon található vásárlói fiókjában Ön is
módosíthatja, ill. helyesbítheti. Amennyiben vásárlói fiókját törölni szeretné, forduljon az
Adatkezelőhöz.
Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő az erre irányuló
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az Ön kezelt
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A kezelt adatok helyesbítését, ill. az adatkezelésről tájékoztatást e-mail-en vagy postai
levélben küldött kérelem útján kérheti.
Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az
Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény tartalmazza.

15)

Reklámtevékenységek feltételei, korlátai (Hírlevél, DM reklám)

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám)
megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató
minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli

nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webáruház weboldal
cookie adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum,
időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

16)

Kártérítés

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során
harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon

kárt

okozott,

az

adatkezelő

jogosult

a

felhasználóval

szembeni

kártérítés

érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az
eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A.
§-a)
2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
2011. évi CXII.
információszabadságról

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és az

Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik
fél (pl: szállító cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az
alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem
jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log
fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a
meglátogatott oldal URLjét), mely személyes azonosításra nem használható, de
statisztikai célokat, illetve további termékek ajánlására szolgál. A rendszer adatokat tárol
a felhasználó számítógépén is úgynevezett süti (cookie) formájában. A sütik a
felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a használat idején, illetve
azt követő 180 napig élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát
engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt
termékről minden esetben számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban
előírt módon és ideig tárolásra kerül.
A honlapok külső hivatkozásokat is tartalmazhatnak, a hivatkozások szolgáltatói az ő
szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni,
részletes tájékoztatást az adatkezelésről ezen szolgáltatók, mint adatkezelők tudnak
biztosítani.
Az esetlegesen a felhasználó böngészőjében rögzített cookie-kat a felhasználó képes
törölni

saját

számítógépéről,

illetve

beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k

alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a felhasználók a Google Inc által rögzített cookie-k
használatát is letilthatják, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét
és követik az ott található utasításokat.

Személyes adatok
Amikor regisztrálja magát a rendszerünkben, néhány adatot meg kell adnia, melyek
összekapcsolhatók a WebÁruház más szolgáltatásaival vagy más cégektől kapott
adatokkal.
Az összegyűjtött információt az Ön által kért szolgáltatások nyújtására használjuk. A
szolgáltatások részét képezheti a személyre szabott tartalom és hirdetések
megjelenítése is. Felhasználhatjuk az adatokat, hogy tájékoztassuk a WebÁruház és
kapcsolt cégei termékeiről, szolgáltatásairól, illetve hogy felkérést küldjünk a
szolgáltatásokhoz tartozó felmérésekben való részvételre.
Az első (és minden további) felkéréskor, lehetősége van ezt megtiltani. Amennyiben nem
kívánja fogadni a WebÁruháztól további promóciós e-mail üzenetet, kövesse a kapott
e-mailban leírt utasításokat.
Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.) valamint a Direkt marketing törvény (1995.
évi
CXIX.tv.)
értelmében
szeretnénk
tájékoztatni, hogy regisztrációjával,
megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (név, cím,
telefonszám, email cím) az Extranet Kft. mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok
előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok
megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Adatait nyilvántartásunkban 5 évig kezeljük.
Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra regisztrációja
módosításával.

Adatai törlését ügyfélszolgálatunkon is kérheti e-mail-ben vagy postai levélben.
Adatvédelmi nyilvántartási számunk a 6. pontban található.

Ha az adatkezelési eljárással kapcsolatban panasza van, azt az érintett a Társaság már
kivizsgálta és a vizsgálat eredményét Ön nem találta kielégítőnek, akkor az adatkezelési
eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz is fordulhat:
név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:

www.naih.hu

