ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével
kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések
teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (egyeztetés, módosítás,
számlázás) teljesítése érdekében. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a
jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban
kezelt személyes adatait.
Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek
hatályba.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
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

Az adatkezelő címe: 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 13.
Az adatkezelő elérhetősége: Tel.: 62/466-180, e-mail: autofer@autofer.hu
webáruház: www.autofer.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását
adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a
megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási
cím, Számlázási cím.
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. A Szolgáltató a
szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés)
nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag feltétlenül szükségesek.
A kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév (számlázási
név), cím, szállítási név, cím, e-mail cím, telefonszám, a regisztráció időpontja,
regisztrációkori IP cím.
Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a
Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Az
adatok
megismerésére
jogosult
lehetséges
Az Autofer Zrt. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

adatkezelők

személye:

Az adatkezelés időtartama: a beérkezett megrendeléseket az Adatkezelő elektronikusan, és
papíralapon iktatja, Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A
számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ezt személyes, e-mailen, vagy postai úton, a fent megjelölt elérhetőségeken teheti meg a
vásárló.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a

Webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában
érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól
tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy
e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10
napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban
megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor
haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából
megkereshetik a Szolgáltatót.
Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés
időpontjában rendelkezésére áll.
A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011.évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének
védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak
megfelelően kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra
alkalmatlan formában használja fel
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett jelszóval védett munkamenethez használt
cookie-kbevásárlókosárhoz szükséges cookie-k és biztonsági cookie-k, melyek használatához
nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookiek használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

4. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a
honlap látogatásának befejezéséig tart, egyéb cookie-k esetén 100 nap múltán kerülnek
törlésre.
5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a bevásárlókosár nyilvántartására és a
látogatók nyomon követése.
6. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért
Szolgáltató minden felelősségét kizárja.
7. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi
Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek
elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot
továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos
azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
8. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van
a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.
9. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának
céljából a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII.
törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein
(pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul 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. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont. Az adatok törlésének határideje: a
hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Facebook
1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
Facebook.com weboldalon.
2. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://
www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
4. A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a
felhasználó nyilvános profilképe.
5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi
oldal
szabályozása
vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),
(http://www.facebook.com/about/privacy/)

Adatbiztonság
1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása
érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége,
hogy változatsága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.
3. A Szolgáltató 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.
4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése
érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.
5. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a
rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és
ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató
rendszeréhez,
szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

Jogorvoslat
1.
Felhasználó
tiltakozhat
személyes
adatának
kezelése
ellen,
ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, 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

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: Flavin Feeling Kft.
Cím: 6724 Szeged, Pulcz utca 33.
Web: www.korrektpc.hu

Adószám: 14876936-2-06
Technikai kérdések e-mail: info@korrektpc.hu

