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1 A dokumentum célja 

A Szépség.eu Trade Kft. (továbbiakban Adatkezelő) üzletvitele során természetes 
személyek (továbbiakban Érintett vagy érintettek) személyes adatait kezeli 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 szóló 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) által előírtakkal 
(a továbbiakban Rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 
összhangban. 

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a Weboldalon és a kapcsolódó Webshopban 
az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, 
tárolásának, továbbításának módjáról, a személyes adatok kezelése körében követett 
elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és 
lehetőségeiről. 

2 Fogalmak 

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 adaton 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. 

adatkezelés 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők rögzítése. 

adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

adattovábbítás 
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. 
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adattörlés 
Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 
nem lehetséges. 

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. 

adatzárolás 
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

érintett 
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

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. 

hozzájárulás 

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy 
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

nyilvánosságra 
hozatal 

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

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 abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

3 Az adatkezelő 

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések tekintetében az adatok kezelője: 

Cégnév: Szépség.eu Trade Kft. 

Cégjegyzékszám: 01 09 205146 

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. 

Telefonszám: +36 20 425 0508 

E-mail: info@szepseg.eu 



4/14

 

4  Az adatkezelés célja és a kezelt adatok 

4.1 Weboldal böngészése 

A weboldalaink böngészése során társaságunk cookiekat (websüti) alkalmaz. A cookiekat 
maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével az Ön eszközén, ahol azok egy 
elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. 

A társaságunk általi cookie kezelésről bővebben a cookie kezelési tájékoztatónkban 
olvashat. 

4.2 Kedvezményekről való webes értesítés 
Az Adatkezelő az érdeklődők (érintettek) számára közvetlen jellegű hirdetési ajánlatot 
biztosít. Ennek jogalapja az Ön, mint Érintett hozzájárulása a cookie, azaz sütibeállítások 
testre szabásával, amely bármikor módosítható vagy visszavonható. 

A társaságunk általi cookie kezelésről bővebben a cookie kezelési tájékoztatónkban 
olvashat. 

4.3 Kiskereskedelmi regisztráció és vásárlás 

A kiválasztott termék megvásárlása, megrendelése azonban regisztrációhoz kötött. A 
regisztráció során az Adatkezelő kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az Infotv. 
3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. A törvény 
3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását az Adatkezelő semmilyen 
esetben nem kéri. 

A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: Név, emailcím, jelszó, telefonszám 
- Elektronikus azonosítási adat: IP cím 

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Online értékesítés és a Felhasználó, mint 
vásárló beazonosítása és a vele való 
kapcsolattartás 

Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) 
a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, valamint szerződés 
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján 
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Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a 
számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a 
számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása 

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. 
tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ 
alapján 

 

A Felhasználó által megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő Webáruház 
Adatbázisában. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a 
vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. A számlázási 
dokumentumokat az Adatkezelő a Számviteli tv. alapján köteles megőrizni, akkor az 
adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók 
megszűnését követően 8 év múlva törli. 

Adatfeldolgozók 

Név Székhely Tevékenység 
ShopRenter.hu 4028 Debrecen, Kassai út 129. Webshop szolgáltatása 
Szamlazz.hu 
(KBOSS.hu Kft.) 

1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Számlázási szolgáltatás biztosítása 

Az adatkezelésre vonatkozó adattovábbítás: 

A kiszállítás végrehajtása végett a szükséges adatokat (név, szállítási cím, emailcím és 
telefonszám) az alábbi partnerünk számára továbbítjuk igény szerint: 

Név Székhely Tevékenység 
GLS Hungary 
Kft. 

2351 Alsónémedi 
GLS Európa u. 2. 

Csomagszállítás 

4.4 Nagykereskedelmi regisztráció és vásárlás 

A kiválasztott termék megvásárlása, megrendelése azonban regisztrációhoz kötött. A 
regisztráció során az Adatkezelő kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. A 
törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását az Adatkezelő 
semmilyen esetben nem kéri. 

A nagykereskedelmi vásárlást fodrászok számára biztosítjuk. 
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A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: Név, emailcím, jelszó, telefonszám, 
fodrásztevékenységet bizonyító oklevél 

- Elektronikus azonosítási adat: IP cím 

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Online értékesítés és a Felhasználó, mint 
vásárló beazonosítása és a vele való 
kapcsolattartás 

Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) 
a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, valamint szerződés 
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján 

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a 
számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a 
számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása 

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. 
tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ 
alapján 

 

A Felhasználó által megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő Webáruház 
Adatbázisában. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a 
vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. A számlázási 
dokumentumokat az Adatkezelő a Számviteli tv. alapján köteles megőrizni, akkor az 
adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók 
megszűnését követően 8 év múlva törli. 

Adatfeldolgozók 

Név Székhely Tevékenység 
ShopRenter.hu 4028 Debrecen, Kassai út 129. Webshop szolgáltatása 
Szamlazz.hu 
(KBOSS.hu Kft.) 

1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Számlázási szolgáltatás biztosítása 

Az adatkezelésre vonatkozó adattovábbítás: 

A kiszállítás végrehajtása végett a szükséges adatokat (név, szállítási cím, emailcím és 
telefonszám) az alábbi partnerünk számára továbbítjuk igény szerint: 
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Név Székhely Tevékenység 
GLS Hungary 
Kft. 

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Csomagszállítás 

 

4.5 Partnerek munkatársaival kapcsolatos adatkezelések 
Az Adatkezelő a vele kapcsolatban álló vállalati ügyfelek, beszállítók, üzleti partnerek, 
valamint más érdekeltek és/vagy befektetők alkalmazottainak vagy a nevükben eljáró 
magánszemélyeknek a személyes adatait kezeli az üzletvitele során. 

A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám, cím, 
aláírás 

- Foglalkozás: pozíció, osztály, szervezet megnevezése 

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Üzleti tevékenység folytatása (pl. beszerzés, 
értékesítés), 
Vállalati létesítmények működtetése, 
Beszállító és ügyfél menedzsment 

Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján 

Számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a 
számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása 

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. 
tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ 
alapján 

Az adatkezelés időtartama: 

A fenti adatok megőrzési ideje a munkakapcsolat megszűnéséig tart, kivéve a könyvviteli 
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylaton szereplő adatok 
esetén, melyeknél ez a Sztv. 169. §-a alapján a szerződések lejártától számítva 8 év. 

4.6 Oktatás 
A termékeinkkel kapcsolatosan a partnereink számára a felmerülő igények alapján képzést 
biztosítunk. 

A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: Név, cím, emailcím, telefonszám 

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 
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Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Oktatás szervezése és lebonyolítása Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) 

a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, valamint szerződés 
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján 

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a 
számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a 
számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása 

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. 
tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ 
alapján 

Az adatkezelés időtartama: 

A szervezési adatokat az Adatkezelő a partnerek adataival együtt kezeli. A számlázási 
dokumentumokat az Adatkezelő a Számviteli tv. alapján köteles megőrizni, akkor az 
adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók 
megszűnését követően 8 év múlva törli. 

Adatfeldolgozók 

Név Székhely Tevékenység 
Google 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, California, U.S. 
Email és naptár szolgáltatás 

Szamlazz.hu 
(KBOSS.hu Kft.) 

1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Számlázási szolgáltatás biztosítása 

 

4.7 Terméktesztelés biztosítása 
Az adatkezelés célja, hogy a termékeink tesztelésére kapcsolatosan lehetőséget biztosítsunk 
az Ön számára. 

A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: Név, emailcím, telefonszám, szalon 
címe  

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
A terméktesztelés megszervezése és 
lebonyolítása 

Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) 
a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján 

Az adatkezelés időtartama: 
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Az Adatkezelő a kapcsolódó adatokat a sikeres terméktesztelést követően 12 hónap 
elteltével törli a termék tesztelésével kapcsolatosan. 

Adatfeldolgozók 

Név Székhely Tevékenység 
Google 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, California, U.S. 
Email és naptár szolgáltatás 

 

4.8 Partnereknek szóló hírlevelek 
Az adatkezelés során hírlevél szolgáltatást biztosítunk partnereink számára a megadott 
telefonszámára Viber és/vagy SMS történő elküldésének biztosítása. 

Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél 
küldésre használja, e céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. 
Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől 
eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 
lehetséges kizárólag. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön a telefonszámának megadásakor 
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe 
szolgáltatást. 

A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: Név, telefonszám 

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Hírlevél küldése az aktualitásokról Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) 

a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, valamint szerződés 
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján A gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 6. §-a értelmében 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Adatfeldolgozók 
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Név Székhely Tevékenység 
Viber 2, rue du Fossé, L- 1536 

Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg 

Azonnali üzenetküldő szolgáltatás 

 

4.9 Hírlevelek - Email 
Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének 
biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, 
kizárólag a hírlevél küldésre használja, e céloktól eltérő célokra nem használja, illetve 
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak 
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ön előzetes, kifejezett 
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor 
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe 
szolgáltatást. 

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre 
történő feliratkozás során adja meg. 

A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: Név, emailcím 

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Hírlevél küldése az aktualitásokról Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) 

a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, valamint szerződés 
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján A gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 6. §-a értelmében 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Adatfeldolgozók 
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Név Székhely Tevékenység 
Google 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, California, U.S. 
Email és naptár szolgáltatás 

Tárhely.Eu Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
12-14. 

Tárhelyszolgáltatás 

Creative Juice. 
Ltd. 

3.24 Chester House, Kennington 
Park Business Centre, 1-3 Brixton 
Road, London SW9 6DE 

adkangoo.com email hírlevélküldő 
szolgáltatás 

 

4.10 Közösségi oldalak 
Az adatgyűjtés célja, hogy a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, 
népszerűsítése. 

A kezelt személyes adatok: 

- Személyes azonosításra alkalmas információ: amit az Érintett a profilon önként 
megoszt 

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok: 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes 
hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 
közösségi oldalakon 

Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) 
a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján 

Az adatkezelés időtartama: 

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. 

Adatfeldolgozók 

Név Székhely Tevékenység 
Facebook 1 Hacker Way (aka 1601 Willow 

Road) 
Menlo Park, California, USA 

Közösségi háló szolgáltatás 

Tárhely.Eu Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
12-14. 

Tárhelyszolgáltatás 
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5 Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az adatokat az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges célokból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében 
közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munkavégzésükhöz 
feltétlenül szükséges mértékben. Így például az álláshirdetésre pályázók által megadott 
személyes adatokhoz csak az Adatkezelő toborzási, kiválasztási folyamatában 
szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel 
rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése. 

Az Adatkezelő szervezetén belüli, személyes adatokhoz való hozzáférést a hozzáférési 
jogosultságok belső eljárásrendje szabályozza az egyes munkakörökhöz kapcsolva. 

5.1 Adatfeldolgozók 
Az Adatkezelő az egyes adatkezelési célok elérése érdekében és üzletszerű gazdasági 
tevékenységének elősegítése érdekében egyes feladatainak ellátásához harmadik személyek 
szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek 
személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) az 
adatkezelést az Adatkezelő utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival 
összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához 
szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.  

Az Adatkezelő részére, az e tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekben az 
adatkezelési tevékenységeknél feltűntetett adatfeldolgozók vesznek részt. 

 

Adatfeldolgozók tájékoztatói: 

Creative Juice. Ltd. 

https://www.creativejuice.org.uk/privacy-statement 

Facebook 

https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr 

Google Inc. 

https://policies.google.com/privacy 

Szamlazz.hu (KBOSS.hu Kft.) 

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/  

Viber 

https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/ 
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5.2 Adattovábbítások 
Az Adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - az Érintett 
kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a 
jogszabályi kötelezettség, a hatósági eljárás eseteit, illetve, ha az Adatkezelő a szerződéses 
kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót/külső szolgáltatót (futárszolgálat, postai 
szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben 
szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Érintett adatait csak és kizárólag a 
szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás 
céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult. 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan személyes adatot az illetékes hatóságoknak 
továbbítani, melyre őt jogszabály vagy határozat kötelezi. 

 

Adattovábbítás lehetséges címzettjeinek tájékoztatói: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat  

6 Adatbiztonsági intézkedések 

Az informatika rendszer működésének biztonsága, az információ minden formája 
bizalmasságának, sértetlenségének és szükséges mértékű rendelkezésre állásának 
biztosítása a cég alapvető üzleti érdeke, melyet a vállalati küldetés megfogalmazásban is 
rögzített. 

Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 
Az Adatkezelő meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek 
szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő munkavállalói. 

Az adatbiztonságot szolgálják az Adatkezelő által megválasztott informatikai eszközök, 
amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, 
megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve, hogy az adatok a feldolgozás 
során megőrizzék pontosságukat. 

7 Érintettek jogai és jogérvényesítési 
lehetőségei 

Az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: 
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- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  
- személyes adatainak helyesbítését,  
- személyes adatainak – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy 

korlátozását,  
- joga van az adathordozhatósághoz,  
- visszavonhatja hozzájárulását, 
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

Kérelmével, vagy ha a személyes adataival kapcsolatos adatkezeléssel bármilyen 
problémája, kérdése vagy panasza merül fel, az Érintett az Adatkezelő adatvédelmi 
felelőséhez fordulhat az info@szepseg.eu emailcímre küldött elektronikus levél útján. 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  

Ha az Érintett elégedetlen azzal, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor 
jogában áll panaszt tenni a saját adatvédelmi hatóságánál: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 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 
Honlap: http://www.naih.hu 


