
Adatkezelési tájékoztató 
 

Az egyedibabzsák.hu tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy 

személyiségi jogait. A rendelés során kizárólag azokat az adatokat kéri el a vevőtől, melyekre 

a visszaigazoláshoz, szállításhoz, illetve a számla kiállításához feltétlen szükség van. A Vevő 

által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat bizalmasan 

kezeljük és harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az 

információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely 

adatok átadásához a Vevő a megrendelés leadásával hozzájárul. 

Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak 

betartásával végezzük. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve 

szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll 

kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a 

honlap Adatvédkezelési fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el az 

info@egyedibabzsak.hu címre. 

 

Az alábbi adatkezelési tájékoztató a www.egyedibabzsak.hu weboldalra vonatkozik. 

Törvényi háttér 

I. A 2011. évi CXII. számú, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény 

A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak 

érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. 

A törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és 

adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik. E törvényt a 

teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett 

adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell. Nem kell alkalmazni e törvény 

rendelkezéseit a természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló 

adatkezeléseire. 

Értelmező rendelkezések 

   E törvény alkalmazása során: 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 

vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

 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; 

 különleges adat: 

1.  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 



2.  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 

 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; 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja; 

 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; 

 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges; 

 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

 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; 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 

adat keletkezett; 

 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 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; 

Az adatkezelés elvei 



 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

  

Az adatkezelés jogalapja 

 Személyes adat akkor kezelhető, ha 

1.  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

2.  azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: 

kötelező adatkezelés). 

 Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 

2.  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll. 

 Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött 

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, 

amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az 

érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az 

adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, 

címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen 

módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a 

szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 

felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

1.  a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

2.  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 



arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának 

visszavonását követően is kezelheti. 

 Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.  

Az adatbiztonság követelménye 

 Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, 

hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során 

biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

 Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az 

adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, 

valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja 

1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

2.  az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 

3.  annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 

továbbíthatják; 

4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 

mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

6.  azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

 Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló 

intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika 

mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell 

választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha 

az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

Adatfeldolgozás 

 Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények 

keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért 

az adatkezelő felel. 

 Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további 

adatfeldolgozót. 

 Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására 

jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja 



fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 

adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással 

nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat 

felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 

Az érintettek jogai és érvényesítésük 

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

2. személyes adatainak helyesbítését, valamint 

3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 

általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

 Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

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. 

 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

 A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 

esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között 

létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, 

ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 

vezetett. 

 A személyes adatot törölni kell, ha 

1.  kezelése jogellenes; 

2.  az érintett kéri; 

3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye 

 Az érintettel 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, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő 

hogyan kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki 

kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is. 

 Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 

tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

1. az adatgyűjtés ténye, 

2. az érintettek köre, 

3. az adatgyűjtés célja, 

4. az adatkezelés időtartama, 

5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, valamint 

7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 

nyilvántartási száma. 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés 

esetén; 

2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

3. törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Bírósági jogérvényesítés 

 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. 

Kártérítés és sérelemdíj 

 Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

 Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az 

adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott 



személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott 

kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha 

bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés 

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a 

kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett 

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, pf: 5. 

Telefon: 06-1-391-1400 

Fax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

  

 II. 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól 

  

1. Reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése 

módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus 

levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 4. 

bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám 

címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 

2. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó 

nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak 

meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, 

továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó 

hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában 

történő kifejezését. 

3. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 

visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát 

a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az 1. bekezdésben 

meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető. 

4. Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére 

közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának 

hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, 

hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül 



megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen 

üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető. 

5. A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az 1. bekezdés 

szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő 

személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban 

rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban 

foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára 

kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

6. A 3. bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének 

4. bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján 

lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen 

azonosítható legyen. 

7. Az 1., illetve a 4. bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan 

egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb 

elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló 

nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét 

bejelentheti, továbbá - a 4. bekezdés szerinti esetben - ebből a célból az ugyanazon 

reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009. október 1-jét követően első 

alkalommal küldött reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, 

postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható 

módon kézbesített válaszlevelet. 

8. Az 1. bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen 

megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és 

megjelölését. 

9. E törvény alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési 

vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a 

címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos 

tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített 

postai küldemény. 

  

Tájékoztató a www.egyedibabzsak.hu oldalon kezelt személyes adatokról: 

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés: 

 Az adatkezelés ténye: a hírlevélre feliratkozók személyes adatainak tárolása 

 A kezelt adatok köre: feliratkozó neve, e-mail címe, a feliratkozás ideje 

 Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozók 

 Az adatkezelés célja: hasznos információkat és/vagy reklámot tartalmazó 

elektronikus üzenetek (e-mail) küldése a feliratkozott személyeknek 

 Az adatkezelés időtartama: ameddig a feliratkozott nem iratkozik le vagy más 

módon nem kéri adatai törlését 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Dénes 

Krisztián Patrik, a www.egyedibabzsak.hu oldal üzemeltetője. 

 Az adatok feldolgozását a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti 

Társaság, 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8., adószám: 21158218-2-13, 

cégjegyzékszám: 13-06-065996, elérhetőség: info@bithuszarok.hu, mint 

adatfeldolgozó végzi. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. 



 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor 

leiratkozhat a hírlevélről. Ennek módjai: minden levél alján megtalálható leiratkozó 

linkre kattintva. E-mailben: info@egyedibabzsak.hu e-mail címre írt kérőlevél 

formájában. Postai úton: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. címre írt levélben. 

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 

5. § (1) a)) 

 A tényleges adatkezelés helye: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. 

 Az adatkezelés automatizáltsága: gépi feldolgozás 

 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81949/2014. 

Webáruházban történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés: 

 Az adatkezelés ténye: webáruházban vásárolók személyes adatainak tárolása 

 A kezelt adatok köre: vásárló neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, céges adatai 

(cég neve, székhelye), ha a vásárló a számlát cégnévre kéri 

 Az érintettek köre: A webáruházban vásárlók 

 Az adatkezelés célja: A vásárláshoz, a számlázáshoz szükséges adatok bekérése 

 Az adatkezelés időtartama: ameddig a vásárló nem kéri adatai törlését 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Dénes 

Krisztián Patrik, a www.egyedibabzsak.hu oldal üzemeltetője, és a számla kiállítója. 

 Az adatok feldolgozását a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti 

Társaság, 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8., adószám: 21158218-2-13, 

cégjegyzékszám: 13-06-065996, elérhetőség: info@bithuszarok.hu, mint 

adatfeldolgozó végzi. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. A számla a 

KBOSS.hu Kft, 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b. Cégjegyzékszám: 13-09-101824, 

adószám: 13421739-2-13, elérhetőség: info@szamlazz.hu rendszerén keresztül kerül 

kiállításra. 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor 

kérheti adatai törlését. Ennek módjai: E-mailben: info@egyedibabzsak.hu e-mail 

címre írt kérőlevél formájában. Postai úton: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. címre 

írt levélben. 

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 

5. § (1) a)) 

 A tényleges adatkezelés helye: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. 

 Az adatkezelés automatizáltsága: gépi feldolgozás 

 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81948/2014. 
 

Az adatkezelő elérhetősége 

 Név: Dénes Krisztián Patrik 

 Cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13.  

 Telefon: 06-20-977-2463 

 Email: info@egyedibabzsak.hu 

A fenti adatkezelési tájékoztató az alábbi rendelkezések figyelembevételével 

történt: 



 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

Vélemény írása 
 

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés 

elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a Vevőnek csak a nevét és az e-

mail címét kell megadnia. A név és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, 

így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.  

 

Készült: 2015.05.01. 

 


