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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a www.keryreklamiroda.hu 
weboldal és Kéri László egyéni vállalkozó adatkezelését szabályozza. 

Bevezetés 

Kéri László ev. - a Kéry Reklámiroda tulajdonosa, a www.keryreklamiroda.hu weboldal kezelője - 
(a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény 
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés 
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió 
jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A weboldal nyilvános tartalmát bárki megtekintheti, személyes adatai megadása nélkül. Az 
alábbi Tájékoztatóval kapcsolatban érintett mindenki, aki a weboldalon, e-mail-ben, telefonon az 
adatait érdeklődés/megrendelés céljából megadja. 

Azáltal, hogy Ön használja a www.keryreklamiroda.hu weboldalt, igénybe veszi szolgáltatását, 
azzal megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmát. 

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek 
célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben 
pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése. 

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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom. 

  

http://www.keryreklamiroda.hu/
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A Tájékoztató célja és hatálya 

1./ Jelen Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett 
nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az 
adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között 
személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit 
megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását 
és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Egyebekben jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az 
érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására. 

2./ Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását. Az Adatkezelővel való 
kapcsolatfelvétel, illetve az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének előfeltétele jelen 
Tájékoztató elfogadása. Az Adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési 
intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje. 

3./ A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon 
természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések 
tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő weboldalán folytatott tevékenysége során 
felmerülő összes adatkezelésre. 

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan 
elérhetők a weboldalon. 

4./ Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Tájékoztatót megváltoztassa. Ez esetben az 
Adatkezelő vállalja, hogy a módosított Tájékoztatót közzéteszi. 

5./ Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan 
ideig hatályos. 

Az Adatkezelő adatai: 

Név: Kéri László ev. 

Székhely: 2230 Gyömrő, Bajza utca 6. 

Nyilvántartási szám: 50431403 

Adószám: 67573400-1-33 

Telefonszám: 06-30/714-4834 

E-mail-cím: info@keryreklamiroda.hu 
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Fogalom meghatározások 

1. „érintett/Felhasználó”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 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; 

3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automati-zált 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; 

4. „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 kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bár-
mely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

6.  „címzett”: 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; 

7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatá-
son 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; 

8. „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. 

9. „harmadik fél”: 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. 
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A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok: 

 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 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 
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”) 

 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 („korlátozott tárolhatóság”); 

 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására. („elszámoltathatóság”) 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható 
természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazza. 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás 

A kapcsolatfelvétellel Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes 
adatait a Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje az Adatkezelő. 

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes 
adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a 
célra, amelyet jelen Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a kapcsolatfelvételkor 
hozzájárulását adta. 

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretné az Adatkezelő felhasználni, hogy ez a 
felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, 
akkor előzetesen e-mailen keresztül értesíti az Érintetteket, akiknek felajánlja azt a lehetőséget, 
hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól 
eltérő módon történő kezeléséhez. Személyes adatainak kezelése során automatizált 
adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor. 
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Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. 

Az adatszolgáltatás elmaradása akadályozza rendelése feldolgozását. 

A személyes adatok és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik 
felelősséggel. 

A közösségi oldalak lájkolása”, követése szintén az Érintett kifejezett és önkéntes 
hozzájárulásának minősül. 

Az Adatkezelő weboldalának süti (Cookie) kezelése 

A süti (angolul: cookie) a meglátogatott weboldal által küldött információcsomag, mely a 
böngészőn keresztül a látogató számítástechnikai eszközén jön létre, és előre meghatározott 
érvényességi ideig tárolásra kerül. A süti alkalmazása biztosítja a látogató egyes adatai 
lekérdezésének, valamint a böngészőben végrehajtott internethasználata nyomon követésének 
lehetőségét. A sütik által pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, 
internet használati szokásai, honlap-látogatási története. A sütik önmagukban a felhasználó név 
szerinti azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítástechnikai eszközének 
felismerésére alkalmasak, azonban segítségükkel a felhasználóról és internethasználati 
szokásairól pontos profil készíthető. 

A weboldal a Wix program segítségével készült, mely használ(hat) a működéséhez 
nélkülözhetetlen cookie-kat, továbbá olyan cookie-kat, melyek a felhasználással összefüggésbe 
hozhatók, de külön megerősítést nem igényelnek, mert a weboldaltól el nem választhatók. A 
weboldal használatával ezen cookie-k használatát elfogadja. 

Sütik (Cookie-k) 

Többféle sütit különböztethetünk meg érvényességi idejük és származásuk alapján: 

Feltétlenül szükséges, ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie: 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, 
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje 
a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan 
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Állandó vagy mentett cookie: 

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül 
meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén 
tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. 

Belső és külső cookie-k: 

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső 
cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, 
külső sütiről van szó. 
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Cookie beállítások: 

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését 
számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti 
személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg 
kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem 
szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők 
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti 
menüpontokban végezheti el a felhasználó. A látogató számítógépe merevlemezére korábban 
már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre 
többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés 
menüpontjában van lehetőség. 

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika): 

A weboldal alkalmazza a GoogleAnalytics, mint harmadik fél sütijeit is. A GoogleAnalytics a 
Google Inc. („Google”) webelemző statisztikai célú szolgáltatása. 

A GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére 
mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A 
Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg 
megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából 
a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a 
Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával 
összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal 
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó 
böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k 
tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban 
felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden 
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és 
feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve 
az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

GoogleAdWords konverziókövetés használata 

A „GoogleAdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak 
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés 
a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; 
„Google“). 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez 
szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és 
nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a 
Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 
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Minden GoogleAdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek 
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 
szolgálják, hogy az AdWordskonverzióköve-tést választó ügyfeleinek számára konverziós 
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és 
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan 
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 
böngészőjében letiltja a cookie-ktelepítésé-nek lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a 
konverziókövetési statisztikákban. 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető 
el: google.de/policies/privacy/ 

Közösségi oldalak 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált 
neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe. 

Az érintettek köre: 

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram 
stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.  

Az adatgyűjtés célja: 

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy 
magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismer-
tetése:  

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott 
közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, 
így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az 
adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes 
hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 
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A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések 

Kapcsolatfelvétel, árajánlat küldése kérésre, megrendelés feldolgozása 

    Az Adatkezelő a megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra 
használja, azokat nem továbbítja. 

 

Személyes adat és az adatkezelés célja: 

Vezeték-és keresztnév Kapcsolatfelvétel, azonosítás 
E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás 
A jelentkezés időpontja Megbízás végrehajtása 
A jelentkezéskori IP cím Technikai művelet végrehajtása 

A weboldalon online chat működik, ahol a látogató érdeklődhet. Lehetősége van arra, hogy 
feltegye kérdéseit akkor is, amikor az Adatkezelő nem elérhető. Ilyenkor neve és e-mail-címe 
megadásával küldheti el kérdéseit. Ezeket az adatokat kizárólag a válaszadás érdekében 
használja az Adatkezelő. 

A weboldalon egy kapcsolat felvételi űrlap működik. A weboldal látogatója itt a nevét és az e-
mail címét adja meg annak érdekében, hogy az Adatkezelő kapcsolatba lépjen vele. Az űrlap 
kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy 
megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó adatkezelési hozzájárulását 
a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával 
teheti meg.  A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése. 

Az ilyen célból megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele 
céljából kezeli. 

Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak 
igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig lehet megőrizni. 

Az érintett a weboldalon található ügyfélkapcsolati adatlapok használatával kapcsolatban akként 
nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó weboldalán a 
kapcsolat felvételi űrlapokat nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) 
bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem 
áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol 
azért, hogy a megadott adatai valósak. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg 
Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 
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A megrendelés feldolgozása 

Amennyiben az árajánlat elfogadásra kerül, úgy a Vállalkozó további kapcsolattartás céljából 
felhasználja az Érintett nevét, e-mail-címét, telefonszámát. 

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti 
adatkezelés] 

A számla kiállítása 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-
megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján 
a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó 
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

Kezelt adatok: Név (magánszemély neve, cégnév), lakcím, adószám (adószámhoz tartozó 
cégadatok) 

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla 
kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) 
bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti 
adatkezelés]. 
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Az Adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók 

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan 
adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános 
Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak 
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják. 

Az Adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép 
kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről 
és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtásáról. 

Adatfeldolgozók adatai 

 

Tárhelyszolgáltató: 

Szolgáltató neve: Fullhosting 

Képviselő: Tornyai Gábor 

Székhely: 5321 Fegyvernek, Dózsa György út 32. 

Telefonszám: +36-70/610-0052 

E-mail-cím: info@fullhosting.hu 

Weboldal: https://fullhosting.hu/ 

 

Domain szolgáltató/Online chat: 

Szolgáltató neve: Wix.com Ltd. 

Székhely: 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, 6350671 
Israel 

E-mail-cím: privacy@wix.com 

Weboldal: https://www.wix.com 

 

Gmail alapú levelezés: 

Szolgáltató neve: Google Inc. 

Székhely: 1600 AmphitheatreParkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 
Kapcsolat: https://www.google.com/contact 

 

Számlavezető bank: 

Neve: Takarékbank Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. 

E-mail cím: kozpont@takarek.hu 

Weboldal: https://www.takarekbank.hu/ 

 

Szállítás 

Neve: DPD Hungária Kft. 

E-mail cím: dpd@dpd.hu 

Weboldal: www.dpd.com/hu

 

 

 

 

https://fullhosting.hu/
https://www.wix.com/
https://www.google.com/contact
https://www.takarekbank.hu/
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Az adatkezelés során az Önt megillető jogok 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az 
Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében 
személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, 
amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában 
elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal 
kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárló volt és panaszügyintézés, 
vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérem, adja 
meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudom azonosítani. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon 
tudja érintett kezdeményezni: 

 postai úton a 2230 Gyömrő, Bajza utca 6. címen, 
 e-mail útján az info@keryreklamiroda.hu e-mail-címen. 

A hozzájárulás visszavonásának joga: 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatok 
az Adatkezelő által használt rendszerekből törlésre kerülnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a még nem 
teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelő nem 
tudja Ön felé a kiszállítást teljesíteni. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások 
alapján a számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő nem törölheti a rendszerekből, valamint ha 
Önnek tartozása áll fenn az Adatkezelő felé, akkor az Adatkezelő a követelés behajtásával kapcsolatos 
jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelheti. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés: 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes 
adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

 az adatkezelés céljai; 
 az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 
 információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 
 az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, 

valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető 
információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható 
következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, 
ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a 
tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 
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A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-
mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval 
rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt 
személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel 
kapcsolatos információkat kéri. 

Helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 
ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; 

 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az 
Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, 
hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de 
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az 
adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igé-nyek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását 
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt. 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes 
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte 
vagy más módon kezelte; 

 Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

(azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 
 a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást 

nyert, 
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és 
bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
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intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön 
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, 
mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön 
felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése 
van folyamatban). 

Tiltakozáshoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
jogos érdeken alapuló kezelé-se ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha az 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. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes 
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban 
e célból nem kezelhetők. 

Hordozhatósághoz való jog: 

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes 
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő 
részére megadott adatokat kérte, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön 
rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a 
formában más adatkezelő számára továbbítsa. 

Automatizált döntéshozatal: 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés 
hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett 
jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a 
jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel 
szemben kifogást nyújtson be. 

Az fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 

 az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely 

Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 
intézkedéseket is megállapít; 

 az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
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Intézkedési határidő 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott 
intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy 
a személyes adatokat védje 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. 

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak 
érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az 
Ön személyes adataival dolgoznak. 

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további 
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi 
incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az 
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az 
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 
intézkedéseket. 

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

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen 
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes 
adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az 
adatokat; 

 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
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 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal 
jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságoknak 

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. 

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések 
elektronikus úton megtehetők. 

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására 
szolgáló indokokat is. 

Jogorvoslat 

1./ Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók  
megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz 
fordulni. 

2./ Az érintett megkeresheti panaszával az adatvédelmi hatóságot is, amelynek elérhetőségei az 
alábbiak: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

webhely: www.naih.hu 

 

 

 

 

 

http://www.naih.hu/
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Hatósági együttműködés 

1./ Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az Adatkezelőt. 

2./ Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az 1./ pont szerinti esetekben, amelyek 
feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez. 

Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és 
azinformációszabadságról (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 
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 
 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) 

Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a vállalkozó az adat felvételekor ad 
tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak. 

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Tájékoztatóban 
hivatkozott adatvédelmi jogokról. 

 

Kelt.: Gyömrő, 2019. december 1. 

 


