A BT&SONS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és
Adatkezelési Szabályzata
1. A Szabályzat célja:
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a BT&SONS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövidített nevén: BT&SONS Kft., székhely: 4481 Nyíregyháza,
Mogyoró utca 1/A., cégjegyzékszám: 15-09-066306; adószám: 12462898-2-15) által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési
politikáját, melyet, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által üzemeltetett http://lengyelkapu.hu weboldalon
(továbbiakban: weboldal) megadott felhasználói adatok kezelésére terjed ki.
Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe:
•

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.”),

•

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”),

•

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről,

•

az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá
a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól rendelkezéseit,

•

illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait,

•

továbbá AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes 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) kötelező érvényű szabályait.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén,
minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen,
hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
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2. Fogalom meghatározások:
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználó)
közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba hozható adat, különösen a Felhasználó neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit
– önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
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 elvégzik;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: a Személyes
hozzáférhetővé tétele;

adatot

meghatározott

harmadik

személy

számára

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi;
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.
Adatvédelmi tisztségviselő: tájékoztat és szakmai tanácsot ad a webshop, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére a kötelezettségeikkel kapcsolatban, ellenőrzi az
adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a webshop vagy az adatfeldolgozó személyes adatok
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök
kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését,
valamint a kapcsolódó auditokat is;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog,
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje,
vagy más módon történő cseréje;
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Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;
Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon
árajánlatot kér, s ennek keretében megadja személyes adatait (lásd 4.1. pontban felsorolva).
Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a weboldal üzemeltetője által, az egyes
szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe
vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása
érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az
Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek
továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a
szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a
weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más
adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a
tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a
Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység
szempontjából.
Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzata.
3. Az Adatkezelő:
Cégnév: BT&SONS Kft.
Székhely: 4481 Nyíregyháza, Mogyoró utca 1/A.
Telefon: +36-42-445732
E-mail cím: privacy kukac btandsons pont hu
Képviselő: Bárkányi Tamás ügyvezető
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Az Adatkezelő működteti a weboldalt, amelyen keresztül elektronikus termékismertetéssel
és tájékoztatással foglalkozik, valamint árajánlatkérő felületet biztosít.
4. A kezelt Személyes adatok köre:
A weboldalon történő árajánlatkérő adatlap kitöltésével a Felhasználó hozzájárul a megadott
személyes adatok kezeléséhez és elfogadja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen
nyilatkozatban foglaltakat.
1. A Felhasználó önálló döntése alapján az online árajánlatkérés céljához kötött
megadható adat:
◦ teljes név,
◦ e-mail cím,
◦ telefonszám,
2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés,
valamint az árajánlatkérés során generálódnak (IP cím), és melyeket az Adatkezelő
3

rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata
vagy cselekménye nélkül a weboldalra lépéskor, illetve az oldal elhagyásakor
automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre:
Az Adatkezelő a személyre szabott tartalom gördülékenyebb kiszolgálása érdekében
a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie
célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a
felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie
nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
(A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt
arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson
be, vagy
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.)
5. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja:
Nevesített adatkezelési célja:
a Felhasználóval való kapcsolattartás;
1. Az Adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak
önkéntes, előzetes, 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. A
Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását
bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja
továbbá a GDPR 6. cikk 1. bekezd. a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása.
2. Amennyiben az árajánlatkérést ajánlat küldés, valamint szerződés megkötése
követi, úgy a számlakészítéshez szükséges személyes adatok kezelése kötelező
adatkezelésnek minősül a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. paragrafus 1.
bekezdése alapján és azokat a fent hivatkozott törvény 169. paragrafus 2. bekezdése
alapján legalább 8 évig meg kell őrizni.
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3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 4.2. pont) célja a weboldalon
elérhető termékek tekintetében árajánlatkérés lehetőségének biztosítása, valamint a
weboldalon árajánlatot kérő Felhasználókkal való kapcsolattartás (ajánlatküldés)
biztosítása.
Az Adatkezelő a Felhasználó által a weboldalon történő böngészéskor a
Felhasználó IP címét az árajánlat kéréséhez kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos
érdekére tekintettel és annak jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes
felhasználás
kiszűrése
érdekében),
a
Felhasználó
külön
hozzájárulása nélkül is rögzíti.
Az árajánlatkéréshez kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó
önkéntes
hozzájárulásán
kívül
az
Adatkezelő
lényeges
jogos
érdeke
a
jogszabályok
által
meghatározott
keretek
között.
Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos
érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és
vállalja elvégezni a jövőben is az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy
az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb a
Felhasználónak az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az
Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint
tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére a jelen bekezdésben foglaltakkal
kapcsolatban.
4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő
célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik
kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5. Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó természetes személy felel.
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő kér árajánlatot. E felelősség-vállalásra
tekintettel egy megadott e-mail címen történt árajánlatkéréssel összefüggő
mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet
megadta. Az személyes adatok pontos, teljes és naprakész kezelésének elve alapján a
Felhasználók felelősséget vállalnak az adataikban árajánlatkéréshez képest történt
változások bejelentésére, jelzésére, ezzel közreműködve az adatok pontos
kezeléséhez.
6. Az Adatkezelés elvei:
1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és
feldolgozni. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és

5

átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, különös tekintettel a GDPR
5. cikkével összhangban és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni,
kezelni és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. (célhoz kötöttség)
3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell
felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett
Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
(korlátozott tárolhatóság)
5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált
adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy
jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés,
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. (integritás és bizalmas jelleg)
6. A GDPR 8. cikke alapján a 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes
adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása
esetén kezelhetők.
Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve
nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői
felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő a 16. életévét be
nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – az ajánlatkérés keretében
használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások
jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
7. Adatbiztonság (integritás és bizalmas jelleg)
Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által
a weboldalon megadott Személyes adatok biztonságát mind a hálózati
kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A Személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan
megismerés, a Személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan
felhasználása megelőzésére.
Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a
számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus,
tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
•a titkosságot: megvédi a Személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen
hozzá, aki erre jogosult;
•a sértetlenséget: védi a Személyes adatok teljességét és azok feldolgozás
módszerének a pontosságát;
7. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek:
1. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges
Személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználók előzetes és kifejezett, megfelelő
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tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja
fel, azon túlmenően nem.
2. Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi
törvénynek, különösen GDPR 5. és 6. cikkeiben és jelen Tájékoztatóban rögzített
adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az
adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a jelen
szabályzat 11. pontjában foglalt adatfeldolgozó esetet/eseteket.
3. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés,
jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt
az Adatkezelő jogos érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése,
stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett
Felhasználó elérhető adatait.
4. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes
adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű
közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és
elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt,
kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja a
Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás
esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. A Felhasználót
tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik
fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik
azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy
összekapcsolással az adat felvételéről.
5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az
eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által
rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak
igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi
magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben,
aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
7. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.
8. Az adatvédelmi incidenst a weboldalt üzemeltető Adatkezelőnek indokolatlan
késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
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incidens a tudomására jutott, be kell jelentenie az adatvédelmi hatóságnak az ún.
adatvédelmi incidens jegyzőkönyv segítségével, 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. Az adatfeldolgozónak is
feladata, hogy az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelentse a weboldalt üzemeltető Adatkezelőnek. Ha
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a weboldal indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az árajánlatkérő Felhasználókat az adatvédelmi incidensről az erre
szolgáló nyilatkozat segítségével.
9. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő
helyesbíti.
10. Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (a) annak kezelése jogellenes; (b) a
Felhasználó Személyes adatának törlését kéri; (c) a Személyes adat hiányos vagy
téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki; (d) az Adatkezelés célja megszűnt (ha a szerződés nem jött létre, vagy
megszűnt), vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt; (e) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte. A
törlési kötelezettség az egyéb jogszabályok által megőrzendő adatokra nem
vonatkozik, a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően továbbra is
köteles őrizni az Adatkezelő.
11. Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését
kizárta.
12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés
céljára továbbításra került. Az értesítést az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az
Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
13. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatja a
Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a
bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
fordulhat.
14. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi
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szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem
foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az
Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség
megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes
adatot.
8. Az Adatkezelés időtartama:
1. a) A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelésének időbeli hatálya
aszerint, hogy az árajánlatkérést szerződés követi, annak teljesítéséig
fennmarad.
b) Amennyiben a Felhasználó által küldött árajánlatkérést szerződéskötés nem
követi, a Felhasználó által megadott adatok törlésére Adatkezelő 30 munkanap
törlési időt szab meg.
Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által
elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő
jogosult a Felhasználó árajánlatkérését követően a Felhasználó személyes adatait
haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi
felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás
időtartamára őrizni is.
2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek az
Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok
kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló
kérése a további szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát annyiban érinti, hogy
Személyes adatok hiányában szerződést nem tud kötni. A Személyes adatok törlésére,
az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából
indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy
ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a
törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a
Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette,
úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
9. Rendelkezés Személyes adatokkal a Felhasználó által:
1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése
iránti igény a privacy kukac btandsons pont hu e-mail címre vagy a BT&SONS Kft.
nevére címzett 4481 Nyíregyháza, Mogyoró u. 1/A. postai címre küldött levélben
kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.
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2. Személyes adat törlésére vagy módosítására, helyesbítésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
10. Az adatkezelési folyamat rövid ismertetése:
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a Felhasználó adatszolgáltatása alapján
kezel. Az adatok forrása tehát a Felhasználó, aki az adatokat az árajánlatkérés során
adja meg. Az árajánlatkérés során a Felhasználó megadja a 4.1. pontban felsorolt
adatait. Az űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője
kifejezetten fel van tüntetve. A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az
Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi
elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez
kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az árajánlatkérés Adatkezelő részére történő
elküldésével, adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait
árajánlat küldéséhez, az esetlegesen létrejövő szerződés megkötéséhez, valamint
annak teljesítéséhez Adatkezelő kezelje. Természetesen a weboldalon történő
böngészéshez személyes adatok megadása nem szükséges.
11. Adatfeldolgozás:
1. Az Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének
biztosítása, a termékei ismertetése és bemutatása, illetve egyéb kereskedelmi
szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából
adatfeldolgozót vehet igénybe.
2. Az Adatkezelő tevékenységének ellátásához a jelen Tájékoztatóban az alább
nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz,
kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult
eljárni.
Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részére az Adatkezelő által
továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel, és erről nyilatkozatot
tesz az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.
Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosult.
3. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó megnevezése:
Cégnév

Székhely

Tárhely.EU. Kft.

1144 Budapest, Ormánság
u. 4.

Tevékenység
Tárhely szolgáltatás: amely során
a weboldal működtetéséhez
feltétlenül szükséges mértékben
kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat az
adatfeldolgozó szerverén.
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4. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által küldött árajánlatot elfogadja
és szerződéskötésre kerül sor, Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez az alábbi
Adatfeldolgozók tevékenységét veszi igénybe.
Cégnév

Székhely

Tevékenység

Egy-Percent
Könyvelő és
Adótanácsadó
Kft.

4400
Nyíregyháza,
Bláthy Ottó u.
1.

Könyvelés: a számlákat a
könyvelési szolgáltatást
nyújtó partnerünknek
továbbítjuk.

IFSZ Kft.

4026
Debrecen,
Péterfia u. 4.

Számlázás az SAP B1
szoftveren keresztül.

Cél/Adatok köre
A könyvvezetésre és
adózásra vonatkozó
jogi kötelezettségek
teljesítése érdekében: a
számlán szereplő
(számlázási) teljes név,
cím és adóazonosító
adat.
Az online megrendelés
teljesítéséhez
kapcsolódó bizonylat
kiállítása, megőrzése
érdekében: teljes név,
számlázási név, cím,
adóazonosító adat
feldolgozása.

12. Adattovábbítás lehetősége:
1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen
adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem
tehető felelőssé.
2. Amennyiben az Adatkezelő a weboldalon található szolgáltatás üzemeltetését vagy
hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa
kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás
kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag
a már árajánlatkérést küldött Felhasználók árajánlatkérésének folyamatos voltát
szolgálhatja, azonban a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt
adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót
nem hozhatja.
3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a
Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
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13. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal
kapcsolatosan:
1. A hozzáférés joga: Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az
Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (BT&SONS Kft., 4481
Nyíregyháza, Mogyoró utca 1/A.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott
levélben, illetve a privacy kukac btandsons pont hu címre küldött e-mailben
tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak
akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó árajánlatkéréskor regisztrált e-mail
címéről küldik. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha
az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
◦ A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt
adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az
esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik
és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
◦ Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított
legrövidebb időn, legfeljebb azonban 5 munkanapon belül írásban köteles
tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést
követő első munkanapot kell tekinteni.
2. A helyesbítéshez való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult
arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, az
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó Személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett
Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot
Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
• A Felhasználó vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
Személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
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• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából,
de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
• a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
5. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes
adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
6. Az adathordozhatósághoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta
7. A tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának
adatkezelése ellen,
1. ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő,
a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges;
2. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: ha a Személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést
hoz,
és
döntéséről
a
Felhasználót
írásban
tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést
– beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes
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.
Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen
pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
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14. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása:
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú
döntésével bármikor módosítsa. A Tájékoztató módosítását követően arról
valamennyi Felhasználót megfelelő módon (árajánlatkéréskor felugró ablakban)
tájékoztatni kell. A Felhasználó az árajánlatkérésének elküldésével elfogadja a
Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes
Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
15. Jogérvényesítési lehetőségek:
1. A Felhasználó jogérvényesítő lehetőségeit az Infotv. 22. § (1) bekezdése, valamint
2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a
Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
2. Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti közvetlenül a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36-1-3911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
3. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően
kereshető az Adatkezelő a privacy kukac btandsons pont hu e-mail címen.
Kelt Nyíregyházán, 2018. május 17. napján
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