Adatkezelési tájékoztató
GraboShop Kft. Adatkezelési Tájékoztató

1. BEVEZETÉS
Jelen dokumentum a GraboShop Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő / Szolgáltató)
által működtetett, www.shop.graboplast.hu címen található webáruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történő
adatkezeléséről ad tájékoztatást.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi oldalról:
https://shop.graboplast.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy
1.1. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Adatkezelő a Webáruház működtetése során a Webáruházban regisztráló, és azon keresztül vásárlást folytató, továbbá a honlapot
meglátogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adatait kezeli az alábbi jogszabályokkal
összhangban:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,
adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – 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
(GDPR)
Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webáruházon keresztül megvalósuló regisztrációval, vásárlásokkal, a hírlevelek
küldésével, továbbá a www.shop.graboplast.hu mint weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel
kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának
módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról
és lehetőségeiről.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.
1.2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: GraboShop Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép.
Székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép.
Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-09-013857
Adószám: 13690065-2-08
Email cím: webshop@graboplast.hu
Központi telefonszám: +36-20/486-5376 [munkanapokon 10:00-14:00 óra]
2. FOGALMAK
1. „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik.
2. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
3. „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.
4. „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.
5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából
vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
6. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére
személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.
7. „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 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 irányuló műveleteket végeznek.

8. „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása,
amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
9. „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését,
illetve a kezelt adatok törlését kéri.
10. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
11. „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
12. „adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
13. „adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
14. „adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
15. „EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az
az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.
16. „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
a) „adatminőség elve”: a személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
b) „célhoz kötöttség elve”: 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.
c) „adattakarékosság elve”: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk.
d) „adatpontosság elve”: 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.
e) „korlátozott tárolhatóság elve”: tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
f) „integritás és bizalmas jelleg”: a személyes adatok 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.
Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
4. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok
egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Adatkezelő felhívja az Adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége
az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.1. REGISZTRÁCIÓ
A Webáruházon történő vásárlás nincs előzetes regisztrációhoz kötve, az Érintettnek azonban lehetősége van a weboldalon
felhasználói fiókot létrehozni. Regisztrációt követően a vásárlás nem kötelező. Amennyiben az Érintettek a vásárlást regisztráció
nélkül indítják meg, a Webáruház a regisztrációs felületre irányít, ahol az Érintetteknek lehetőségük van végrehajtani a regisztrációt.
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy egy e-mail címhez csupán egy regisztráció tartozhat. A hibás vagy hamis adatok
megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze.
A regisztráció véglegesítése érdekében (a téves és hibás adatokkal megvalósuló regisztrációk megakadályozása érdekében) a
rendszer a megadott e-mail címre egy automatikus levelet küld.
Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az
Érintetteket terheli. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következik be, úgy ezeket a
változásokat vezessék át a fiókban rögzített adatokon.
Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a Felhasználók
személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése,
rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli
kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a
regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).
A kezelt adatok köre: email-cím, jelszó, telefonszám, számlázási adatok (név, cím, cég esetében adószám) hírlevél feliratkozási
hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja.
Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználó fiókjának végleges törléséig, melyet a
felhasználó az Adatkezelő 1.2. pontjában meghatározott elérhetőségeire eljuttatott kérelmében kérhet, illetőleg a nyilvánvalóan hibás
vagy hamis regisztráció, továbbá 2 évi inaktivitás esetén a regisztrációnak az Adatkezelő általi törléséig.
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Felhasználó a regisztrációt követően a Webáruházon vásárol, a fiókja
törlésére ekkor is sor kerül a fenti esetekben, azonban ilyen esetben a vásárláshoz kötött, a kiállított számlák (és így az azon szereplő
személyes adatai) továbbra is megőrzésére kerülnek a 4.2 pontban foglaltak szerint.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközök.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozó: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., Cg. 08-09-015594, elérhetőség: unas@unas.hu )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Az érintettek köre: a www.shop.graboplast.hu weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
A továbbított adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás
megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a Webáruházon történő regisztráció nem lehetséges.
4.2. VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZON
A Felhasználóknak a Webáruházon történő vásárlása nincs előzetes regisztrációhoz kötve, a Webáruházon történő regisztrációt
követően azonban a vásárlás nem szükségszerű. Erre tekintettel az Adatkezelő a két folyamathoz kapcsolódó, a Felhasználó
személyes adataival kapcsolatos adatkezelésről külön ad tájékoztatást.
Az adatkezelés célja: a Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása,
teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, valamint a
bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az Érintett, mint
vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő, mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az
adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont, Számviteli tv. 169. § (2)
bekezdése).
A kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám,
település, cím), rendelés dátuma, időpontja.
Az adatok megőrzésének ideje: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év
utolsó napja.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő
irattára.
Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú.
Adattovábbítás: a jelen alfejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett adatok az alábbi adatfeldolgozóknak kerülnek
továbbításra:
Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, elérhetőség:
ugyfelszolgalat@posta.hu )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a termékek kiszállítása, fuvarozás
Az érintettek köre: házhozszállítást kérő, továbbá PostaPontra, csomagautomatába illetve Postán maradó módon szállítást kérő
valamennyi érintett
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek rendeltetési helyre történő szállítása
Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, email cím)
Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő
fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Adatfeldolgozó: Foxpost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., Cg. 10-10-020309, elérhetőség:
info@foxpost.hu )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a megrendelt termékek küldésére, átvételére szolgáló csomagautomaták biztosítása,
termékek szállítása
Az érintettek köre: Foxpost szállítást kérő valamennyi érintett
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek Vevőhöz történő eljuttatása
Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, email cím)
Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő
fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cg. 01-09-303201, info@szamlazz.hu )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszer szolgáltatása.
Az érintettek köre: a Webáruházban rendelést le, adó (vásárló) valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, valamint
a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre: számlázási név és cím (irányítószám, település, cím), adószám.
Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
c) pont, Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése).
Adatfeldolgozó: RLB-60 Bt. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 40., Cg. 10-06-024727, info@rlb.hu )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: kettős könyvvitel szolgáltatása.
Az érintettek köre: a Webáruházban rendelést leadó (vásárló) valamennyi érintett, bejövő számlákat kiállító vállalkozások
Az adatkezelés célja: a kettős könyveléssel kapcsolatos kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre: számlázási név és cím (irányítószám, település, cím), adószám.
Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
c) pont, Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése).
Adatfeldolozó: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., Cg. 08-09-015594, unas@unas.hu )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Az érintettek köre: a www.shop.graboplast.hu weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
A kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

Adatfeldolgozó: NOVOPAYMENT Kft. (székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. IV. emelet, Cg. 01-09-302898,
info@novopayment.com )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online bankkártyás fizetés biztosítása
Az érintettek köre: a Webáruházból vásárló, bankkártyás fizetési lehetőséget választó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett
fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
A kezelt adatok köre: számlázási adatok (név, cím), bankkártya adatok (kártyaszám, kártyán szereplő név, lejárat dátuma, CVV
szám).
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás
megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b) pontja).
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a rendelés nem lehetséges, nem jön létre szerződés a felek
között.
4.3. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis
adatfájlokat, ún. Cookie-kat (a továbbiakban: "Cookie" / "Süti") helyez el a Felhasználó eszközére, majd a későbbi látogatás során
ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. Illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek,
hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a
Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
2. A Webáruház a használat során különböző célokból helyez el Cookie-t a Felhasználó eszközén. Ezek közül van, amely a
működéshez elengedhetetlen, ezt a Webáruház azért helyezi el, hogy a bejelentkező Felhasználó munkamenetét a kijelentkezésig
azonosítani tudja, és így a regisztrált Felhasználó adatait védje. Ha az Érintett a böngészőjében semmilyen Cookie elfogadását nem
engedélyezi, akkor a Webáruház alkalmazást nem tudja használatba venni. Ez a típusú Cookie tehát a Felhasználó hozzájárulását
nem igényli.
3. Ezek mellett az Adatkezelő statisztikai adatgyűjtés céljából Google Analytics-t használ, ami sütiket helyez el az Érintett
böngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára, hogy mit látogatott az oldalon. Ezek a sütik személyes adatot nem
tárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az érintett a honlapon.
4. Ezen kívül Adatkezelő a Google AdWords nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a
Google konverziókövető szolgáltatását is. Ennek használatával, amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor
egy a konverziókövetéshez szükséges Cookie kerül a számítógépére. Ezek a Cookie-k nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
5. Az utóbbi két Cookie elhelyezése a Felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek
elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Hozzájárulok / Elfogadom gombra kattintva ad meg. Ha nem
szeretne részt venni akár a Google Analytics általi adatgyűjtésekben, akár a Google Adwords általi konverziókövetésben, akkor ezt
elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen Cookie-k telepítéséhez.
6. A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával
valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a webhely bizonyos oldalaihoz csak
korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem
megfelelően működnek majd.
Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének
azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések lefolytatása, a
honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása, Felhasználók számára hirdetések megjelenítése, a bevásárló lista
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
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.
Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
a) Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartam: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid
b) Süti típusa: _fbp
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartam: 30 perc
Kezelt adatkör: a felhasználó azonosítója a böngészőben
c) Süti típusa: _fbc
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartam: 30 perc
Kezelt adatkör: az fbclid paraméterben átadott kattintás azonosító
4.3.1. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „Google AdWords” 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 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. 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.
3. 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.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon
követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords
konverziókövetést 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.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k
telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró Cookie figyelmeztetőn található "Hozzájárulok
/Elfogadom" gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján (Infotv. 5. § (1) bekezdés b)
pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).
Az adatkezelés időtartama: az AdWords-Cookie-kat a Felhasználónak a Webáruházban tett látogatását követő 90 napig tárolják.
Az adattárolás módja: elektronikus.
4.3.2. GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics
úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
2. 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.
3. 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.
4. A Google Analytics 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
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró Cookie figyelmeztetőn található "Hozzájárulok
/Elfogadom" gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján (Infotv. 5. § (1) bekezdés b)
pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).
Az adatkezelés időtartama: a Google Analytics ún. first party Cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó a Webáruházat
meglátogatja. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó eszközén.
Az adattárolás módja: elektronikus.
4.4. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében
Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok
küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok
küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából
és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre
kattintva.
4. Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelőnek a szerződés teljesítéséhez igénybe vett teljesítési segédje (MPL, Foxpost), illetőleg a
szerződés teljesítése céljából igénybe vett egyéb adatfeldolgozója (tárhely-szolgáltató) a szerződés teljesítésével és a Webáruház
működtetésével kapcsolatban rendszerüzeneteket, a regisztráció, illetve a megrendelés visszaigazolásával, és a kiszállítással
kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó elektronikus és SMS üzeneteket, illetőleg az elektronikus számlát tartalmazó üzenetet
küldhetnek a Felhasználóknak az általuk megadott email címre. Ezekkel kapcsolatban Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy, ezen
üzenetek nem minősülnek reklám célú üzeneteknek, így ezek nem tartoznak a Reklámtv. hatálya alá, azokhoz az érintett
hozzájárulására nincs szükség. Erre tekintettel a jelen tájékoztató következő pontjai ezekre az üzenetekre nem vonatkozik.
5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adatok és az adatkezelés célja:
a) név, e-mail cím - azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
b) a feliratkozás időpontja - technikai művelet végrehajtása.
c) a feliratkozáskori IP cím - technikai művelet végrehajtása.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a
hírlevélre történő feliratkozást követően, a feliratkozás megerősítése céljából megküldött e-mailben üzenetben szereplő hiperlinkre
kattintással ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart
az adatkezelés.
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozóknál található informatikai
eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: a jelen fejezetben foglalt adatkezeléssel érintett adatok továbbítására nem kerül sor.
Adatfeldolgozó: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., Cg. 08-09-015594, unas@unas.hu )
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kedvezményekkel, akciókkal kapcsolatos tájékoztató levelek
kizárólag az érintett adatai, és a hozzájárulása megadását követően küldhetők.
4.5. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a
honlapon megadott módokon (e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket közösségi oldalakon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével,
valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
2. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
3. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő
köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Adatszolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező
adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
1. A hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
az adatkezelés jogellenes, így különösen: ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes; a célja megszűnt, vagy az adatok további
kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához; törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt; vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik
jogalapja,
az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,
az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
9. Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy
- különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért
további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha
az Érintett másként kéri.
6. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását,
rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
6.1. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
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;
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.
6.2. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg
72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
6.3. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen az Érintett panasszal az alábbi felügyeleti hatóságnál élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az Adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
7. KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben az Érintett kapcsolatba kíván lépni az Adatkezelővel, ezt az Adatkezelő alábbi elérhetőségein teheti meg:
GraboShop Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép.
Levelezési cím: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép.
Email cím: webshop@graboplast.hu
Központi telefonszám: +36-20/486-5376 [munkanapokon 10:00-14:00 óra]

