
 

Adatvédelmi nyilatkozat 

 

 
Rövid ismertető:   

 Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.   

 Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. 

 Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.   

 Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@bogyiszkft.hu címen.   

 A személyes adatok törlését az info@bogyiszkft.hu címen lehet kérni. 

 

 

1. Bevezetés: 
 

A Bogyisz Hungary Kft. (székhely: 1092 Budapest, Kinizsi utca 17., adószám: 22940832-2-43) (a továbbiakban: 

Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy 

az érintettel (jelen esetben a webshop-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. 

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az 

érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna. 

 

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 

 

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.  

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy 

webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:  

 

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 és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint  

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az adatkezelő és elérhetőségei: 

 

 

Név: Bogyisz Hungary Kft. 

Székhely: 1092 Budapest Kinizsi utca u. 17. 

Adószám: 22940832-2-43 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-945674 

 

E-mail: info@bogyiszkft.hu 

Telefon: (+36)1 215 1662, (+36) 20 933 2499, (+36)70 560 0901 

A szerződés nyelve: Magyar 

 

A panaszügyintézés a Szolgáltató központi irodájában történik az alábbi nyitva tartási időben: 

Hétfő-Péntek: 8:00 - 17:00, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.kozpontiporszivo.eu 

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.kozpontiporszivo.eu/adatvedelmi-nyilatkozat 

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  

 

2. Adatkezelés célja 

 

A Szolgáltató adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások 

igénybevétele során, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a 

számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződések bizonyítása. 

 

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Honlap látogatóinak 

azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a megrendelés teljesítése, a számlázás 

lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatban (például 

elégedettségi felmérés, termékértékelés) és hírlevél, vagy egyéb releváns információk küldése érdekében tárolja. 

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, 

vásárlóink, látogatóink elégedettségének növelése céljából. 

 

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve 

használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől 

eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja 

felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget 

biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozpontiporszivo.eu/
http://www.kozpontiporszivo.eu/adatvedelmi-nyilatkozat


3. Fogalom meghatározások 

 

a) érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 

azonosítható természetes személy; 

 

b) 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; 

 

c) 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; 

 

d) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 

e) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben a 

Szolgáltató -, 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 végrehajttatja; 

 

f) 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; 

 

g) 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; 

 

h) 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; 

 

i) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

j) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

k) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

 

l) Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 

korlátozása céljából; 

 

m) Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

 

n) 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. 

 

o) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés. 

 

 



 

4. Az adatkezelő 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. 

Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen. 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. 

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges 

technikai feltételek garantálása érdekében. 

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét 

kizárja. 

 

5. Az 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. – Célhoz kötöttség elve – 

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. – 

Arányosság, szükségesség elve – 

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. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok 

védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, 

valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról. 

6. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A 

beleegyezés alaki formája az online felületen keresztüli regisztráció. Az önkéntes hozzájáruláson, mint 

belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, 

hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.  – a 

Szabályzat személyi hatálya - 

7. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, 

valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz 

kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes 

adatra nézve teljesülnek. 

 

6. Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelésre a weboldalak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, 

amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt 

személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, 

valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt 

megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal 

azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott 

e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail 

címet regisztrálta. 

 

 



7. Az adatkezelés időtartama 

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. 

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A 

regisztráció Felhasználó általi törlésére bármikor, a törlési kérelmének elküldését követően kerülhet sor, az általános 

Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: áSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének 

határideje a kérelem beérkezését követő 5 munkanap. A megrendelés / regisztráció során a felhasználó egy jelölőnégyzet 

aktiválásával fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatot. 

 

Ha a Felhasználó e-mailben, vagy telefonon keresztül adja le rendelését, az ilyen módon a Szolgáltató részére megadott 

adatok kezeléséhez, a megrendelés átvételével, és a pénzügyi teljesítéssel ad hozzájárulást. 

 

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás 

időpontjától számított 24 hónapig tárolja. 

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési 

kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további 

hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

 

8. Cookie-k (sütik) kezelése  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése 

alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:  

 

 az adatgyűjtés ténye,  

 az érintettek köre,  

 az adatgyűjtés célja,  

 az adatkezelés időtartama,  

 az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  

 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  

 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz 

szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az 

érintettektől.  

 

 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok   

 Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.  

 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon 

követése.  

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k 

esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, maximum 1 óráig tart.  

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő 

munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.  

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat 

törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.  

 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának 

kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy 

felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a 

szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.  

 

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás 

használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.  

A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 

 

 

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/


 

8. Remarketing 

 

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a 

Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-

kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a 

Google hirdetési beállítások kezelőjét (https://www.google.com/settings/ads?hl=hu) és követik az ott található 

utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. 

 

A webáruház használja a Facebook remarketing rendszerét, melynek alapja, hogy az oldalra látogatókat, vásárlókat 

később a Facebook oldalain személyre szabott hirdetésekkel kereshessük fel. A felhasználó bármikor leiratkozhat a 

Facebook remarketing listánkról a Facebook felületén, a hirdetések jobb felső sarkában található X gomb megnyomásával. 

Itt az "about this ad" linkre kattintva el lehet jutni egy felületre, ahol ki lehet jelentkezni a remarketing listáról. 

 

9. Web beacons 

 

A külső szolgáltatók a Felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, 

információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de 

ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben. 

 

10. A kezelt személyes adatok köre 

Regisztrációs adatok 

A Honlapon regisztráció nélkül van lehetőség vásárolni, azonban a folyamat azonos a regisztrációval, az adatok köre is 

azonos. A Honlapon bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez – ajánlatkérés, árfigyelő - Felhasználóinknak regisztrációs 

kérdőívet kell kitölteniük, melynek során kötelezően meg kell adnia az alábbi személyes adatokat: 

 vezetéknév: 

 keresztnév: 

 adószám: 

 saját e-mail cím: 

 telefonszám / mobiltelefonszám: 

 szállítási adatok: 

 számlázási adatok: 

 kapcsolattartó neve és elérhetősége: 

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és 

melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás 

dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg 

látogatott weboldal címe. 

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a 

belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által 

kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

 

Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által 

a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező 

adatokkal. 

 

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat 

tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek 

gyűjteni. 

 

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google 

Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére. 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/  

https://www.google.com/settings/ads?hl=hu
http://www.google.com/analytics/


 

11. Adattovábbítás  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése 

alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:  

 

 az adatgyűjtés ténye,  

 az érintettek köre,  

 az adatgyűjtés célja,  

 az adatkezelés időtartama,  

 az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  

 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.  

 

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendő összeg.  

 

 Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.  

 Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.  

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.  

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők 

kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:  

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Posta cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. 

email.: info@gls-hungary.com 

 

A Vevőszolgálat elérhetősége: 

Telefon: +36 29 88 66 70  

Fax.: +36 29 88 66 10 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Adószám: 12369410-2-44 

Közösségi adószám: HU12369410 

Adatvédelmi szabályzat:  https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek 

 

Tárhely-szolgáltató adatai:  

 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

Posta cím: 1538 Budapest, Pf.: 510. 

email: support@tarhely.eu 

Telefon: +36 1 789 2 789 

Fax.: +36 1 789 3 789 

Cégjegyzékszám: 01-09-909968 

Adószám: 14571332-2-42 

 

Adatvédelmi szabályzat: https://tarhely.eu/aszf.php 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató 

adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.  

 

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus 

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

mailto:info@gls-hungary.com
https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
mailto:support@tarhely.eu
https://tarhely.eu/aszf.php


12. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem 

teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.  

 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, statisztikák készítése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás 

rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

 

Adatfeldolgozók megnevezése: 

Lengyel Sándor 

Címe: 1184. Budapest. Építő utca 32/4 1 emelet 5. 

Adatkezelés célja: Könyvelő 

 

Magyar Cetelem Zrt. 

Címe: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. 

Adatkezelés célja: Hitel ügyintézés 

 

Naspers OCS Hungary Kft. 

Címe: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Adatkezelés célja: Hiteles vásárlói és termékvélemények gyűjtése, közzététele 

 

Google Inc. 

Címe: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Adatkezelés célja: Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, hírdetések megjelenítése 

 

Facebook Ireland Limited - Facebook Ireland Ltd 

Címe: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland 

Adatkezelés célja: Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, hirdetések megjelenítése 

 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 

meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

13. Tájékoztatáshoz való jog 

 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá 

bármikor módosíthatja azokat az áSZF-ben meghatározott módon. 

 

Szolgáltató az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint 

megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 

napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

 

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel 

kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 

időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához 

fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. 



14. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt 

elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez 

esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján 

szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

 

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha 

a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt 

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot 

adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos 

érdekét nem sérti. 

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 

30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

15. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Név: Bogyisz Hungary Kft. 

Székhely: 1092 Budapest Kinizsi utca u. 17. 

Adószám: 22940832-2-43 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-945674 

 

16. Jogok érvényesítése, kártérítés 

A Felhasználó az Infotv. (2011. évi CXII. törvény - http://net.jogtar.hu/info-tv), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. 

évi V. törvény - http://net.jogtar.hu/ptk) alapján 

 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

www.naih.hu) fordulhat, vagy 

 Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

 

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a 

Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés 

érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő 

személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

 

17. E-mail címek felhasználása 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat 

csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe 

vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A szolgáltató kezeli 

továbbá a vásárlók adatait ügyfélszolgálati okokból, ügyfél elégedettség méréséhez, a megvásárolt termékekkel 

kapcsolatos visszajelzések kéréséhez. 

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az áSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató 

egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-

mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a 

Szolgáltató nem használja reklámozási célra. 

http://net.jogtar.hu/info-tv
http://net.jogtar.hu/ptk
http://www.naih.hu/


 

18. Adatbiztonság 

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai 

intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent 

megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja 

vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

19. Egyéb rendelkezések 

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Honlap használatával ráutaló 

magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. 

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 11 napjától érvényes. 

 

A Honlap Adatvédelmi nyilatkozata elérhető és letölthető nyomtatható formában: 

http://www.kozpontiporszivo.eu/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf 

 

 

http://www.kozpontiporszivo.eu/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf

