Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató      /        webshop.weddingarts.hu

BEVEZETÉS

Cégnév: Győriné Steidl Henrietta Márta e.v.
Székhely: 7003 Sárbogárd Kazinczy u 13.
Telephely 7003 Sárbogárd Kazinczy u. 11.
Adószám: 55905194-1-27
Nyilvántartási szám: 54645495
Kibocsájtó okmányiroda: Sárbogárd
Bankszámla szám: 50420207-10001394
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@weddingarts.hu
Telefonos elérhetőség: Mobil: 20/4168203
(a továbbiakban: Szolgáltató,
adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi
tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
HYPERLINK "http://webshop.weddingarts.hu"http://webshop.weddingarts.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
HYPERLINK "http://webshop.weddingarts.hu/privacy"http://webshop.weddingarts.hu/privacy
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


A Tájékoztató célja:
Dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a szolgáltatást
igénybe vevők számára (továbbiakban együttesen: Érintettek) a személyes adatok védelméről az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezéseinek
megfelelően.
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.
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. Ezen kívül 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.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
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.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
Adatkezelő a tevékenységét az Érintettek személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó
jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.), valamint
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezéseinek
betartásával végzi.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag az Érintettek által az igényelt szolgáltatás tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a
személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a
cél elérésére alkalmas.
Az Érintettek az Adatkezelővel az adatkezelési hozzájárulás kitöltésével és aláírásával és/vagy a
mindenkori Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadásával, a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges adatok önkéntes megadásával hozzájárulásukat adják azok kezeléséhez.
Az ÉRINTETT JOGAI:
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, ez alatt
értve a kezelt adatok körét, az adatrögzítés időpontját, és módját, valamint az adatkezeléssel
kapcsolatos hatályos elveket, szabályokat egyaránt.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
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.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése
esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Abban az esetben, ha valaki egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az
Érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és
korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes
hozzájárulása szükséges.
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, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén
- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelés módja:
Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az
azokat megadó személy felel.
A kezelt személyes adatok köre:
• Magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím
• Szállítási adatok (feladó, címzett adatai –név, felvételi, kézbesítési cím, telefonszám)
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő –az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítésének, elszámolásának és
kifizetésének, valamint az azzal kapcsolatos reklamáció benyújtási határidejének, illetve a
benyújtott reklamáció jogerős lezárásának időpontján túl –mindaddig kezeli az Érintett által
megadott adatokat, amíg az Érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás [2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 78.
§ (3) bekezdés]) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a törvényben meghatározott
időtartamig megőrzi.
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás :
Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő más
szervezetek (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő futárpostai szolgáltatók, szállítást végző jogi
személyek) részére továbbítsa.
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal,
azokért kizárólag Érintett felelős.
A szolgáltatás teljesítése, az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás
rendezése körében az Adatkezelő további adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, futár
szolgálat , könyvelő) vehet igénybe.
ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat                                                                                  Az adatkezelés célja
Jelszó                                                                    A felhasználói fiókba történő biztonságosbelépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév                                 A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és aszabályszerű  számla kiállításáhozszükséges.
E-mail cím                                                           Kapcsolattartás.
Telefonszám                                                     Kapcsolattartás, a számlázással, vagy aszállítással kapcsolatos
kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím                                    A szabályszerű számla kiállítása, továbbá aszerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésénekfigyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím                                       A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja            Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím           Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a
GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A WEDDINGARTS .HU számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén,
valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.
A WEDDINGARTS.HU a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 hitelessége és hitelesítése biztosított;
 változatlansága igazolható;
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A WEDDINGARTS.HU .  Győriné Steidl Henrietta Márta E.V. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
MPL futárszolgálat
Budapest X. ker. Üllői út 114-116.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím,
telefonszám, e-mail cím.
4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás
lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
IST-ONLINE Marketing Kft.
3525 Miskolc Jókai Mőr u. 16. I.ház tetőtér 6.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. 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 tart az adatkezelés.
7. 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.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,
melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó
időszak
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. 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.
PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat                                                   Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév                               Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím                                                         Kapcsolattartás.
Telefonszám                                                    Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím                                  Azonosítás, a megrendelt termékekkelkapcsolatosan felmerülő minőségi
kifogások, kérdések és problémákkezelése.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,
panaszt tevő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról
felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5
évig kell megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton az 7003 Sárbogárd Kazinczy u 13.
- e-mail útján az weddingartsdecor@gmail.com e-mail címen,
- telefonon a +36 20 9840307 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
8. Tájékoztatjuk, hogy
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem
tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG Jogorvoslatok, hatósági jogérvényesítés:
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, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb rendelkezések:
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak
felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Az adatok kezelése során az Adatkezelő a törvény előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb
körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi
hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges,
illetve az adat, hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy jogerős hatósági, illetve bírósági
határozat rendeli el.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettek a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartásukkal elfogadják a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről


