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szabályzat
WWW.NAGYFOLIA.HU-ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS
A NAGYFÓLIA KFT. (a tová bbiakban: Szolgá ltató , adatkezelő ) alá veti magá t a kö vetkező
szabá lyzatnak:
A termé szetes szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l é s
az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kívü l helyezé sé rő l
(á ltalá nos adatvé delmi rendelet) AZ EURÓ PAI PARLAMENT É S A TANÁ CS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. á prilis 27.) szerint az alá bbi tá jé koztatá st adjuk.
Jelen adatvé delmi szabá lyzat az alá bbi oldalak adatkezelé sé t szabá lyozza:
https://www.nagyfolia.hu/. Az adatvé delmi szabá lyzat elé rhető az alá bbi oldalró l:
https://www.nagyfolia.hu/GDPR .A szabá lyzat mó dosítá sai a fenti címen tö rté nő kö zzé té tellel
lé pnek hatá lyba.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Né v: NAGYFÓLIA KFT. (Ü gyvezető : Nagy Norbert) Szé khely: 3598 Nagycsécs Kossuth út 2/b.
E-mail: nfmuanyagaruhaz@gmail.com Telefon: +36-20-330-3868; 06-49-342-827
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható termé szetes szemé lyre („é rintett”)
vonatkozó bá rmely informá ció ; azonosítható az a termé szetes szemé ly, aki kö zvetlen
vagy kö zvetett mó don, kü lö nö sen valamely azonosító , pé ldá ul né v, szá m,
helymeghatá rozó adat, online azonosító vagy a termé szetes szemé ly testi, fizioló giai,
genetikai, szellemi, gazdasá gi, kulturá lis vagy szociá lis azonossá gá ra vonatkozó egy vagy
tö bb té nyező alapjá n azonosítható ;
2. „adatkezelés”: a szemé lyes adatokon vagy adatá llomá nyokon automatizá lt vagy nem
automatizá lt mó don vé gzett bá rmely mű velet vagy mű veletek ö sszessé ge, így a gyű jté s,
rö gzíté s, rendszerezé s, tagolá s, tá rolá s, á talakítá s vagy megvá ltoztatá s, leké rdezé s,
betekinté s, felhaszná lá s, kö zlé s tová bbítá s, terjeszté s vagy egyé b mó don tö rté nő
hozzá fé rhető vé té tel ú tjá n, ö sszehangolá s vagy ö sszekapcsolá s, korlá tozá s, tö rlé s, illetve
megsemmisíté s;

3. „adatkezelő”: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy
bá rmely egyé b szerv, amely a szemé lyes adatok kezelé sé nek cé ljait é s eszkö zeit
ö ná lló an vagy má sokkal együ tt meghatá rozza; ha az adatkezelé s cé ljait é s eszkö zeit az
unió s vagy a tagá llami jog hatá rozza meg, az adatkezelő t vagy az adatkezelő kijelö lé sé re
vonatkozó kü lö nö s szempontokat az unió s vagy a tagá llami jog is meghatá rozhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy
bá rmely egyé b szerv, amely az adatkezelő nevé ben szemé lyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy
bá rmely egyé b szerv, akivel vagy amellyel a szemé lyes adatot kö zlik, fü ggetlenü l attó l,
hogy harmadik fé l-e. Azon kö zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgá lat kereté ben
az unió s vagy a tagá llami joggal ö sszhangban fé rhetnek hozzá szemé lyes adatokhoz,
nem minő sü lnek címzettnek; az említett adatok e kö zhatalmi szervek á ltali kezelé se meg
kell, hogy feleljen az adatkezelé s cé ljainak megfelelő en az alkalmazandó adatvé delmi
szabá lyoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az é rintett akaratá nak ö nké ntes, konkré t é s megfelelő
tá jé koztatá son alapuló é s egyé rtelmű kinyilvá nítá sa, amellyel az é rintett nyilatkozat
vagy a megerő síté st fé lreé rthetetlenü l kifejező cselekedet ú tjá n jelzi, hogy beleegyezé sé t
adja az ő t é rintő szemé lyes adatok kezelé sé hez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonsá g olyan sé rü lé se, amely a tová bbított, tá rolt vagy má s

mó don kezelt szemé lyes adatok vé letlen vagy jogellenes megsemmisíté sé t, elveszté sé t,
megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan kö zlé sé t vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzá fé ré st
eredmé nyezi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A szemé lyes adatok:
1. a) kezelé sé t jogszerű en é s tisztessé gesen, valamint az é rintett szá má ra á tlá tható
mó don kell vé gezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2. b) gyű jté se csak meghatá rozott, egyé rtelmű é s jogszerű cé lbó l tö rté njen, é s azokat ne

kezeljé k ezekkel a cé lokkal ö ssze nem egyeztethető mó don; a 89. cikk (1) bekezdé sé nek
megfelelő en nem minő sü l az eredeti cé llal ö ssze nem egyeztethető nek a kö zé rdekű
archivá lá s cé ljá bó l, tudomá nyos é s tö rté nelmi kutatá si cé lbó l vagy statisztikai cé lbó l
tö rté nő tová bbi adatkezelé s („célhoz kötöttség”);
3. c) az adatkezelé s cé ljai szempontjá bó l megfelelő ek é s relevá nsak kell, hogy legyenek, é s

a szü ksé gesre kell korlá tozó dniuk („adattakarékosság”);
4. d) pontosnak é s szü ksé g eseté n napraké sznek kell lenniü k; minden é szszerű

inté zkedé st meg kell tenni annak é rdeké ben, hogy az adatkezelé s cé ljai szempontjá bó l
pontatlan szemé lyes adatokat haladé ktalanul tö rö ljé k vagy helyesbítsé k („pontosság”);
5. e) tá rolá sá nak olyan formá ban kell tö rté nnie, amely az é rintettek azonosítá sá t csak a

szemé lyes adatok kezelé se cé ljainak elé ré sé hez szü ksé ges ideig teszi lehető vé ; a
szemé lyes adatok enné l hosszabb ideig tö rté nő tá rolá sá ra csak akkor kerü lhet sor,
amennyiben a szemé lyes adatok kezelé sé re a 89. cikk (1) bekezdé sé nek megfelelő en
kö zé rdekű archivá lá s cé ljá bó l, tudomá nyos é s tö rté nelmi kutatá si cé lbó l vagy statisztikai
cé lbó l kerü l majd sor, az e rendeletben az é rintettek jogainak é s szabadsá gainak vé delme
é rdeké ben elő írt megfelelő technikai é s szervezé si inté zkedé sek vé grehajtá sá ra is

figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
6. f) kezelé sé t oly mó don kell vé gezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezé si
inté zkedé sek alkalmazá sá val biztosítva legyen a szemé lyes adatok megfelelő biztonsá ga,
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelé sé vel, vé letlen elveszté sé vel,
megsemmisíté sé vel vagy ká rosodá sá val szembeni vé delmet is ideé rtve („integritás és
bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelő s a fentiek megfelelé sé rt, tová bbá ké pesnek kell lennie e megfelelé s
igazolá sá ra („elszámoltathatóság”).
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelé se a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelő en
tö rté nik.
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ADATKEZELÉSEK REGISZTRÁCIÓ 1. Az adatgyű jté s té nye, a kezelt adatok kö re é s az adatkezelés
céljai:
Személyes
adat

Az adatkezelés célja

Megrendelő
neve

Azonosítá st szolgálja, Válaszunkban meg tudjuk szólitani a megrendelőt

E-mail cím

Kapcsolattartá s, rendszerü zenetek kü ldé se, felhaszná ló i fió kba tö rté nő
belé pé s

É rtesíté si
telefonszá m

Azonosítá s, kapcsolattartá s

Megrendelt
termék leírása

A pontos igény megismerését szolgálja

Az e-mail cím eseté ben nem szü ksé ges, hogy szemé lyes adatot tartalmazzon.
2.Az érintettek köre: a weboldalon regisztrá lt valamennyi é rintett.
3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az é rintett tö rlé si ké relmé ig
tart. A regisztrá ció tö rlé sé vel azonnal tö rlő dnek a szemé lyes adatok. Az é rintett á ltal megadott
bá rmely szemé lyes adat tö rlé sé rő l az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapjá n, elektronikus ú ton
tá jé koztatja az é rintettet. Ha az é rintett tö rlé si ké relme kiterjed az á ltala megadott e-mail címre
is, akkor az adatkezelő a tá jé koztatá st kö vető en az e-mail címet is tö rli.
4.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A szemé lyes adatokat az adatkezelő nek az erre felhatalmazott munkatá rsai

kezelhetik a jelen tá jé koztató ban foglaltak alapjá n.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az é rintett ké relmezheti

az adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes adatokhoz való
hozzá fé ré st, azok helyesbíté sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s az é rintettnek joga
van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a hozzá já rulá s bá rmely idő pontban tö rté nő
visszavoná sá hoz.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
• - postai ú ton a 3598 Nagycsécs Kossuth út 2/b.. címen,
• - e-mail ú tjá n az nfmuanyagaruhaz@gmail.com e-mail címen,
• - telefonon a +36-20-330-3868; 0649-342-827 szá mokon.

7.Az adatkezelés jogalapja:
7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdé s b) pont,
7.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s tá rsadalommal

ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes ké rdé seirő l szó ló 2001. é vi CVIII. tö rvé ny (a
tová bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdé se:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A szá mviteli jogszabá lyoknak megfelelő szá mlá t kiá llítá sa eseté n a 6. cikk (1) bekezdé s c)
pontja.
7.4. A szerző dé sbő l eredő kö vetelé sek é rvé nyesíté se eseté n a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l szó ló
2013. é vi V. tö rvé ny 6:21. §-a szerint 5 é v.
6:22. § [Elévülés] (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. (2) Az elévülés akkor kezdődik,
amikor a követelés esedékessé válik. (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az
elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tá jé koztatjuk, hogy
• az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
• köteles a szemé lyes adatokat megadni, hogy tudjuk az árajánlatkérését teljesíteni.
• az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következményekkel já r, hogy nem tudjuk
az árajánlatkérését feldolgozni.
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AJÁNLATKÉRÉS
1. Az adatgyű jté s té nye, a kezelt adatok kö re é s az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Megrendelő neve

Azonosítá st szolgálja, Válaszunkban meg tudjuk szólitani a
megrendelőt

E-mail cím

Kapcsolattartá s, rendszerü zenetek kü ldé se, felhaszná ló i
fió kba tö rté nő belé pé s

É rtesíté si telefonszá m

Azonosítá s, kapcsolattartá s

Megrendelt termék leírása A pontos igény megismerését szolgálja
Az e-mail cím eseté ben nem szü ksé ges, hogy szemé lyes adatot tartalmazzon.
2.Az érintettek köre: a weboldalon ajá nlatot ké rő valamennyi é rintett.
3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az é rintett tö rlé si ké relmé ig
tart. Az é rintett á ltal megadott bá rmely szemé lyes adat tö rlé sé rő l az adatkezelő a GDPR 19.
cikke alapjá n, elektronikus ú ton tá jé koztatja az é rintettet. Ha az é rintett tö rlé si ké relme kiterjed
az á ltala megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tá jé koztatá st kö vető en az e-mail címet
is tö rli.
4.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A szemé lyes adatokat az adatkezelő nek az erre felhatalmazott munkatá rsai
kezelhetik a jelen tá jé koztató ban foglaltak alapjá n.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az é rintett ké relmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes adatokhoz
való hozzá fé ré st, azok helyesbíté sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s
• az é rintettnek joga van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a hozzá já rulá s
bá rmely idő pontban tö rté nő visszavoná sá hoz.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
• - postai ú ton a 3598 Nagycsécs Kossuth út 2/b.. címen,
• - e-mail ú tjá n az nfmuanyagaruhaz@gmail.com e-mail címen,
• - telefonon a +36-20-330-3868; 0649-342-827 szá mokon.

7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdé s b) pont.

8. Tá jé koztatjuk, hogy
• az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.
• köteles a szemé lyes adatokat megadni, hogy ajá nlatot tudjunk kü ldeni.
• az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk
Ö nnek testre szabott ajá nlatot adni.
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KAPCSOLATFELVÉTEL
1. Az adatgyű jté s té nye, a kezelt adatok kö re é s az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Né v

Azonosítá s

E-mail cím

Kapcsolattartá s, vá laszü zenetek
kü ldé se

Telefonszá m

Kapcsolattartá s

Ü zenet tartalma

A vá laszadá shoz szü ksé ges

Az e-mail cím eseté ben nem szü ksé ges, hogy szemé lyes adatot tartalmazzon.

2.Az érintettek köre: A kapcsolati ű rlapon keresztü l ü zenetet kü ldő valamennyi é rintett.
3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az é rintett tö rlé si ké relmé ig
tart.
4.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A szemé lyes adatokat az adatkezelő nek az erre felhatalmazott munkatá rsai
kezelhetik.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az é rintett ké relmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes adatokhoz
való hozzá fé ré st, azok helyesbíté sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s
• az é rintettnek joga van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a hozzá já rulá s
bá rmely idő pontban tö rté nő visszavoná sá hoz.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
• - postai ú ton a 3598 Nagycsécs Kossuth út 2/b.. címen,

• - e-mail ú tjá n az nfmuanyagaruhaz@gmail.com e-mail címen,

• - telefonon a +36-20-330-3868; 0649-342-827 számokon.
7. Az adatkezelés jogalapja: az é rintett hozzá já rulá sa, 6. cikk (1) bekezdé s a) é s b) pont.
8. Tá jé koztatjuk, hogy
• a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul é s ajánlat adásához
szükséges.
• köteles a szemé lyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lé pni velü nk. 11
• az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja

felvenni a kapcsolatot a Szolgá ltató val.
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ÜGYFÉLKAPCSOLAT
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név,e-mail cím, telefonszám

Kapcsolattartás,azonosítás,üzleti cél.

2. Az é rintettek kö re: Az adatkezelő vel telefonon/e-mailben/szemé lyesen kapcsolatot
tartó , vagy szerző dé ses jogviszonyban á lló valamennyi é rintett.
3. Az adatkezelé s idő tartama, az adatok tö rlé sé nek hatá rideje: Az adatkezelé s az adatkezelő
é s az é rintett kö zö tti jogviszony megszű né sé ig, illetve kö vetelé sek eseté n a szerző dé st
kö vető 5 é vig tart.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A szemé lyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatá rsai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sá val.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az é rintett ké relmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes adatokhoz
való hozzá fé ré st, azok helyesbíté sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s
• az é rintettnek joga van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a hozzá já rulá s
bá rmely idő pontban tö rté nő visszavoná sá hoz.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
• - postai ú ton a 3598 Nagycsécs Kossuth út 2/b.. címen,

• - e-mail ú tjá n az nfmuanyagaruhaz@gmail.com e-mail címen,
• - telefonon a +36-20-330-3868; 0649-342-827 számokon.

7. Az adatkezelés jogalapja:
7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdé s b) é s c) pontja.
7.2. A szerző dé sbő l eredő kö vetelé sek é rvé nyesíté se eseté n a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l szó ló

2013. é vi V. tö rvé ny 6:21. §-a szerint 5 é v.
6:22. § [Elévülés] (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. (2) Az elévülés akkor kezdődik,
amikor a követelés esedékessé válik. (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az
elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tá jé koztatjuk, hogy
-az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
-köteles a szemé lyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelé sé t/egyé b ké ré sé t
teljesíteni.
-az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következményekkel já r, hogy nem tudjuk a
rendelé sé t/ké ré sé t feldolgozni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevé kenysé g: Tá rhely-szolgá ltatá s
2. Adatfeldolgozó megnevezé se é s elé rhető sé ge:
Né v: Domain-Zona.hu Kft. Cím: INTREX-Hosting Kft. 8000 Székesfehérvár Nyitrai utca
49/3 E-mail: info@domain-zona.hu Telefon: +36 1 987 6859
3. Az adatkezelé s té nye, a kezelt adatok kö re: Az é rintett á ltal megadott valamennyi
szemé lyes adat.
4. Az é rintettek kö re: A weboldalt haszná ló valamennyi é rintett.
5. Az adatkezelé s cé lja: A weboldal elé rhető vé té tele, megfelelő mű kö dteté se.
6. Az adatkezelé s idő tartama, az adatok tö rlé sé nek hatá rideje: Az adatkezelő é s a tá rhelyszolgá ltató kö zö tti megá llapodá s megszű né sé ig, vagy az é rintettnek a tá rhely-szolgá ltató
felé inté zett tö rlé si ké relmé ig tart az adatkezelé s.
7. Az adatfeldolgozá s jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdé s f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s tá rsadalommal
ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes ké rdé seirő l szó ló 2001. é vi CVIII. tö rvé ny 13/A. § (3)
bekezdé se.
8. Az é rintett jogai:
1. Ö n tá jé kozó dhat az adatkezelé s kö rü lmé nyeirő l,
2. Ö n jogosult arra, hogy az adatkezelő tő l visszajelzé st kapjon, hogy a
szemé lyes adatainak kezelé se folyamatban van-e, illetve hozzá fé rhet az
adatkezelé ssel kapcsolatos valamennyi informá ció hoz.
3. Ö n jogosult arra, hogy az Ö nre vonatkozó szemé lyes adatait tagolt, szé les
kö rben haszná lt, gé ppel olvasható formá tumban megkapja.
4. Ö n jogosult arra, hogy ké ré sé re az adatkezelő indokolatlan ké sedelem
né lkü l helyesbítse a pontatlan szemé lyes adatait.
5. Ö n tiltakozhat a szemé lyes adatainak kezelé se ellen.
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Weboldal üzemeltetés
1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevé kenysé g: weboldal ü zemelteté s (ellenő rzé s, technikai
frissíté s, biztonsá gi rendszerfejleszté s, egyé b fejleszté sek, javítá si feladatok)
2. Adatfeldolgozó megnevezé se é s elé rhető sé ge:
Né v:Né v: Domain-Zona.hu Kft. Cím: INTREX-Hosting Kft. 8000 Székesfehérvár Nyitrai
utca 49/3 E-mail: info@domain-zona.hu Telefon: +36 1 987 6859
3. Az adatkezelé s té nye, a kezelt adatok kö re: Az é rintett á ltal megadott valamennyi
szemé lyes adat.
4. Az é rintettek kö re: A weboldal szolgá ltatá sait igé nybevevő -, illetve a weboldalon
regisztrá lt/megrendelé st leadott valamennyi é rintett.
5. Az adatkezelé s cé lja: A weboldal ü zemelteté se (fejleszté se, ellenő rzé se, hibajavítá sok)
6. Az adatkezelé s idő tartama, az adatok tö rlé sé nek hatá rideje: A Szolgá ltató é s a weboldalü zemeltető kö zö tti megá llapodá s megszű né sé ig, vagy az é rintettnek a weboldalü zemeltető felé inté zett tö rlé si ké relmé ig tart.
7. Az adatfeldolgozá s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdé s f) pontja, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő
szolgá ltatá sok egyes ké rdé seirő l szó ló 2001. é vi CVIII. tö rvé ny 13/A. § (3) bekezdé se.
8. Az é rintett jogai:
1. Ö n tá jé kozó dhat az adatkezelé s kö rü lmé nyeirő l,
2. Ö n jogosult arra, hogy az adatkezelő tő l visszajelzé st kapjon, hogy a
szemé lyes adatainak kezelé se folyamatban van-e, illetve hozzá fé rhet az
adatkezelé ssel kapcsolatos valamennyi informá ció hoz.
3. Ö n jogosult arra, hogy az Ö nre vonatkozó szemé lyes adatait tagolt, szé les
kö rben haszná lt, gé ppel olvasható formá tumban megkapja.
4. Ö n jogosult arra, hogy ké ré sé re az adatkezelő indokolatlan ké sedelem
né lkü l helyesbítse a pontatlan szemé lyes adatait.
5. Ö n tiltakozhat a szemé lyes adatainak kezelé se ellen.
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Könyvelési feladatok
1. Adatfeldolgozó á ltal ellá tott tevé kenysé g: Kö nyvelé si feladatok é s szá mlá zá s
2. Adatfeldolgozó megnevezé se é s elé rhető sé ge:
Né v: K és Z Könyvelőiroda Kft. 3450 Mezőcsát Hősök tere 28. fsz 2. adószám:
13352606-2-05. cégjegyzékszám:05-09-011637
3. Az adatkezelé s té nye, a kezelt adatok kö re: Né v, szá mlá zá si né v, szá mlá zá si cím.adószám
4. Az é rintettek kö re: Az árajánlatkérést elfogadott és számlaigényét jelző valamennyi

érintett.
5. Az adatkezelé s cé lja: A szá mla kiá llítá sa/kö nyvelé si feladatok
6. Az adatkezelé s idő tartama, az adatok tö rlé sé nek hatá rideje: A szá mvitelrő l szó ló 2000.
é vi C. tö rvé ny 169. § (2) bekezdé se alapjá n 8 é v.
7. Az adatfeldolgozá s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdé s c) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s tá rsadalommal
ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes ké rdé seirő l szó ló 2001. é vi CVIII. tö rvé ny 13/A. § (3)
bekezdé se.
8. Az é rintett jogai:
1. Ö n tá jé kozó dhat az adatkezelé s kö rü lmé nyeirő l,
2. Ö n jogosult arra, hogy az adatkezelő tő l visszajelzé st kapjon, hogy a
szemé lyes adatainak kezelé se folyamatban van-e, illetve hozzá fé rhet az
adatkezelé ssel kapcsolatos valamennyi informá ció hoz.
3. Ö n jogosult arra, hogy az Ö nre vonatkozó szemé lyes adatait tagolt, szé les
kö rben haszná lt, gé ppel olvasható formá tumban megkapja.
4. Ö n jogosult arra, hogy ké ré sé re az adatkezelő indokolatlan ké sedelem
né lkü l helyesbítse a pontatlan szemé lyes adatait.
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PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyű jté s té nye, a kezelt adatok kö re é s az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeté k-é s
keresztné v

Azonosítá s, kapcsolattartá s.

E-mail cím

Kapcsolattartá s.

Telefonszá m

Kapcsolattartá s.

Szá mlá zá si né v é s Azonosítá s, a megrendelt termé kekkel kapcsolatosan felmerü lő minő sé gi
cím
kifogá sok, ké rdé sek é s problé má k kezelé se.
2. Az é rintettek kö re: A weboldalon vá sá rló é s minő sé gi kifogá ssal é lő , panaszt tevő
valamennyi é rintett.
3. Az adatkezelé s idő tartama, az adatok tö rlé sé nek hatá rideje: A felvett kifogá sró l felvett
jegyző kö nyv, á tirat é s az arra adott vá lasz má solati pé ldá nyait a fogyasztó vé delemrő l
szó ló 1997. é vi CLV. tö rvé ny 17/A. § (7) bekezdé se alapjá n 5 é vig kell megő rizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A szemé lyes adatokat az adatkezelő sales é s marketing munkatá rsai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartá sá val.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
•

Az é rintett ké relmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes adatokhoz
való hozzá fé ré st, azok helyesbíté sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s

•

az é rintettnek joga van az adathordozható sá ghoz, tová bbá a hozzá já rulá s
bá rmely idő pontban tö rté nő visszavoná sá hoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
• - postai ú ton a 3598 Nagycsécs Kossuth út 2/b.. címen,

• - e-mail ú tjá n az nfmuanyagaruhaz@gmail.com e-mail címen,
• - telefonon a +36-20-330-3868; 0649-342-827 számokon.
7. Az adatkezelés jogalapja: az é rintett hozzá já rulá sa, 6. cikk (1) bekezdé s c) pont é s a
fogyasztó vé delemrő l szó ló 1997. é vi CLV. tö rvé ny 17/A. § (7) bekezdé se.
8. Tá jé koztatjuk, hogy
• a szemé lyes adat szolgá ltatá sa jogi kötelezettségen alapul.
• a szerző dé s megkö té sé nek előfeltétele a szemé lyes adatok kezelé se.
• köteles a szemé lyes adatokat megadni, hogy panaszá t kezelni tudjuk.

Az adatszolgá ltatá s elmaradá sa azzal a következményekkel já r, hogy nem tudjuk kezelni a
hozzá nk beé rkezett panaszá t.
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KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az adatgyű jté s té nye, a kezelt adatok kö re:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. kö zö ssé gi oldalakon regisztrá lt
neve, illetve a felhaszná ló nyilvá nos profilké pe.
2. Az é rintettek kö re: Valamennyi é rintett, aki regisztrá lt a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. kö zö ssé gi oldalakon, é s „lá jkolta”
a weboldalt.
3. Az adatgyű jté s cé lja: A kö zö ssé gi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termé keinek, akció inak vagy magá nak a weboldalnak a megosztá sa, illetve „lá jkolá sa”,
né pszerű síté se.
4. Az adatkezelé s idő tartama, az adatok tö rlé sé nek hatá rideje, az adatok megismeré sé re
jogosult lehetsé ges adatkezelő k szemé lye é s az é rintettek adatkezelé ssel kapcsolatos jogainak
ismerteté se: Az adatok forrá sá ró l, azok kezelé sé rő l, illetve az á tadá s mó djá ró l, é s jogalapjá ró l az
adott kö zö ssé gi oldalon tá jé kozó dhat az é rintett. Az adatkezelé s a kö zö ssé gi oldalakon való sul
meg, így az adatkezelé s idő tartamá ra, mó djá ra, illetve az adatok tö rlé si é s mó dosítá si
lehető sé geire az adott kö zö ssé gi oldal szabá lyozá sa vonatkozik.
5. Az adatkezelé s jogalapja: az é rintett ö nké ntes hozzá já rulá sa szemé lyes adatai kezelé sé hez a
kö zö ssé gi oldalakon.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1. Amennyiben az adatkezelő szolgá ltatá saink igé nybevé tele sorá n ké rdé s merü lne fel,
esetleg problé má ja lenne az é rintettnek, a honlapon megadott mó dokon (telefon, e- mail,
kö zö ssé gi oldalak stb.) kapcsolatba lé phet az adatkezelő vel.
2. Adatkezelő a beé rkezett e-maileket, ü zeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az é rdeklő dő nevé vel é s e-mail címé vel, valamint má s, ö nké nt megadott
szemé lyes adatá val együ tt, az adatkö zlé stő l szá mított legfeljebb 2 é v eltelté vel tö rli.
3. E tá jé koztató ban fel nem sorolt adatkezelé sekrő l az adat felvé telekor adunk
tá jé koztatá st.
4. Kivé teles ható sá gi megkeresé sre, illető leg jogszabá ly felhatalmazá sa alapjá n má s szervek
megkeresé se eseté n a Szolgá ltató kö teles tá jé koztatá s adá sá ra, adatok kö zlé sé re,
á tadá sá ra, illető leg iratok rendelkezé sre bocsá tá sá ra.
5. A Szolgá ltató ezen esetekben a megkereső ré szé re – amennyiben az a pontos cé lt é s az
adatok kö ré t megjelö lte – szemé lyes adatot csak annyit é s olyan mé rté kben ad ki, amely
a megkeresé s cé ljá nak megvaló sítá sá hoz elengedhetetlenü l szü ksé ges.

WWW.NAGYFOLIA.HU-ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Ö n jogosult arra, hogy az adatkezelő tő l visszajelzé st kapjon arra vonatkozó an, hogy szemé lyes
adatainak kezelé se folyamatban van-e, é s ha ilyen adatkezelé s folyamatban van, jogosult arra,
hogy a szemé lyes adatokhoz é s a rendeletben felsorolt informá ció khoz hozzá fé ré st kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ö n jogosult arra, hogy ké ré sé re az adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan szemé lyes adatokat. Figyelembe vé ve az adatkezelé s cé ljá t, Ö n jogosult
arra, hogy ké rje a hiá nyos szemé lyes adatok – egyebek mellett kiegé szítő nyilatkozat ú tjá n
tö rté nő – kiegé szíté sé t.
3. A törléshez való jog
Ö n jogosult arra, hogy ké ré sé re az adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l tö rö lje a rá
vonatkozó szemé lyes adatokat, az adatkezelő pedig kö teles arra, hogy Ö nre vonatkozó
szemé lyes adatokat indokolatlan ké sedelem né lkü l tö rö lje meghatá rozott felté telek eseté n.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvá nossá gra hozta a szemé lyes adatot, é s azt tö rö lni kö teles, az elé rhető
technoló gia é s a megvaló sítá s kö ltsé geinek figyelembevé telé vel megteszi az é sszerű en
elvá rható lé pé seket – ideé rtve technikai inté zkedé seket – annak é rdeké ben, hogy tá jé koztassa
az adatokat kezelő adatkezelő ket, hogy Ö n ké relmezte a szó ban forgó szemé lyes adatokra
mutató linkek vagy e szemé lyes adatok má solatá nak, illetve má sodpé ldá nyá nak tö rlé sé t.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ö n jogosult arra, hogy ké ré sé re az adatkezelő korlá tozza az adatkezelé st, ha az alá bbi felté telek

valamelyike teljesü l:
• Ö n vitatja a szemé lyes adatok pontossá gá t, ez esetben a korlá tozá s arra az idő tartamra
vonatkozik, amely lehető vé teszi, hogy az adatkezelő ellenő rizze a szemé lyes adatok
pontossá gá t;
• az adatkezelé s jogellenes, é s Ö n ellenzi az adatok tö rlé sé t, é s ehelyett ké ri azok
felhaszná lá sá nak korlá tozá sá t;
• az adatkezelő nek má r nincs szü ksé ge a szemé lyes adatokra adatkezelé s cé ljá bó l, de Ö n
igé nyli azokat jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesíté sé hez vagy vé delmé hez;
• Ö n tiltakozott az adatkezelé s ellen; ez esetben a korlá tozá s arra az idő tartamra
vonatkozik, amíg megá llapítá sra nem kerü l, hogy az adatkezelő jogos indokai
első bbsé get é lveznek-e Ö n jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ö n jogosult arra, hogy a rá vonatkozó , á ltala egy adatkezelő rendelkezé sé re bocsá tott szemé lyes
adatokat tagolt, szé les kö rben haszná lt, gé ppel olvasható formá tumban megkapja, tová bbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy má sik adatkezelő nek tová bbítsa ané lkü l, hogy ezt
akadá lyozná az az adatkezelő , amelynek a szemé lyes adatokat a rendelkezé sé re bocsá totta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
A jogos é rdeken, illetve a kö zhatalmi jogosítvá nyon, mint jogalapokon alapuló adatkezelé sek
eseté ben Ö n jogosult arra, hogy a sajá t helyzeté vel kapcsolatos okokbó l bá rmikor tiltakozzon
szemé lyes adatainak a (...) kezelé se ellen, ideé rtve az említett rendelkezé seken alapuló
profilalkotá st is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a szemé lyes adatok kezelé se kö zvetlen ü zletszerzé s é rdeké ben tö rté nik, Ö n jogosult arra,
hogy bá rmikor tiltakozzon a rá vonatkozó szemé lyes adatok e cé lbó l tö rté nő kezelé se ellen,
ideé rtve a profilalkotá st is, amennyiben az a kö zvetlen ü zletszerzé shez kapcsoló dik. Ha Ö n
tiltakozik a szemé lyes adatok kö zvetlen ü zletszerzé s é rdeké ben tö rté nő kezelé se ellen, akkor a
szemé lyes adatok a tová bbiakban e cé lbó l nem kezelhető k.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ö n jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizá ró lag automatizá lt adatkezelé sen –
ideé rtve a profilalkotá st is – alapuló dö nté s hatá lya, amely rá né zve joghatá ssal já rna vagy ő t
hasonló ké ppen jelentő s mé rté kben é rintené . Az elő ző bekezdé s nem alkalmazandó abban az
esetben, ha a dö nté s:
•

Ö n é s az adatkezelő kö zö tti szerző dé s megkö té se vagy teljesíté se é rdeké ben
szü ksé ges;

•

meghozatalá t az adatkezelő re alkalmazandó olyan unió s vagy tagá llami jog teszi
lehető vé , amely Ö n jogainak é s szabadsá gainak, valamint jogos é rdekeinek vé delmé t
szolgá ló megfelelő inté zkedé seket is megá llapít; vagy

•

Ö n kifejezett hozzá já rulá sá n alapul.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l, de mindenfé leké ppen a ké relem
beé rkezé sé tő l szá mított 1 hónapon belül tá jé koztatja Ö nt a fenti ké relmek nyomá n
hozott inté zkedé sekrő l.
Szü ksé g eseté n ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hatá ridő meghosszabbítá sá ró l

az adatkezelő a ké sedelem okainak megjelö lé sé vel a ké relem ké zhezvé telé tő l szá mított 1
hónapon belül tá jé koztatja Ö nt.
Ha az adatkezelő nem tesz inté zkedé seket Ö n ké relme nyomá n, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arró l, hogy Ö n panaszt nyú jthat be
valamely felü gyeleti ható sá gná l, é s é lhet bíró sá gi jogorvoslati jogá val.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
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Az adatkezelő é s az adatfeldolgozó a tudomá ny é s technoló gia á llá sa é s a megvaló sítá s kö ltsé gei,
tová bbá az adatkezelé s jellege, ható kö re, kö rü lmé nyei é s cé ljai, valamint a termé szetes
szemé lyek jogaira é s szabadsá gaira jelentett, vá ltozó való színű sé gű é s sú lyossá gú kocká zat
figyelembevé telé vel megfelelő technikai é s szervezé si inté zkedé seket hajt vé gre annak
é rdeké ben, hogy a kocká zat mé rté ké nek megfelelő szintű adatbiztonsá got garantá lja, ideé rtve,
tö bbek kö zö tt, adott esetben:
1. a) a szemé lyes adatok á lnevesíté sé t é s titkosítá sá t;
2. b) a szemé lyes adatok kezelé sé re haszná lt rendszerek é s szolgá ltatá sok folyamatos
bizalmas jellegé nek biztosítá sá t, integritá sá t, rendelkezé sre á llá sá t é s ellená lló
ké pessé gé t;
3. c) fizikai vagy mű szaki incidens eseté n az arra való ké pessé get, hogy a szemé lyes
adatokhoz való hozzá fé ré st é s az adatok rendelkezé sre á llá sá t kellő idő ben vissza lehet
á llítani;
4. d) az adatkezelé s biztonsá gá nak garantá lá sá ra hozott technikai é s szervezé si
inté zkedé sek haté konysá gá nak rendszeres tesztelé sé re, felmé ré sé re é s é rté kelé sé re
szolgá ló eljá rá st.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvé delmi incidens való színű síthető en magas kocká zattal já r a termé szetes szemé lyek
jogaira é s szabadsá gaira né zve, az adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l tá jé koztatja az
é rintettet az adatvé delmi incidensrő l.
Az é rintett ré szé re adott tá jé koztatá sban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvé delmi incidens jellegé t, é s kö zö lni kell az adatvé delmi tisztviselő vagy a tová bbi
tá jé koztatá st nyú jtó egyé b kapcsolattartó nevé t é s elé rhető sé geit; ismertetni kell az adatvé delmi
incidensbő l eredő , való színű síthető kö vetkezmé nyeket; ismertetni kell az adatkezelő á ltal az
adatvé delmi incidens orvoslá sá ra tett vagy tervezett inté zkedé seket, beleé rtve adott esetben az
adatvé delmi incidensbő l eredő esetleges há trá nyos kö vetkezmé nyek enyhíté sé t cé lzó
inté zkedé seket.
Az é rintettet nem kell tá jé koztatni, ha a kö vetkező felté telek bá rmelyike teljesü l: az
adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, é s
ezeket az inté zkedé seket az adatvé delmi incidens á ltal é rintett adatok tekinteté ben alkalmaztá k,
kü lö nö sen azokat az inté zkedé seket – mint pé ldá ul a titkosítá s alkalmazá sa –, amelyek a
szemé lyes adatokhoz való hozzá fé ré sre fel nem jogosított szemé lyek szá má ra
értelmezhetetlenné teszik az
adatokat;

•

az adatkezelő az adatvé delmi incidenst kö vető en olyan tová bbi inté zkedé seket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

•

a tá jé koztatá s aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
é rintetteket nyilvá nosan kö zzé tett informá ció k ú tjá n kell tá jé koztatni, vagy olyan
hasonló inté zkedé st kell hozni, amely biztosítja az é rintettek hasonló an haté kony
tá jé koztatá sá t.
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Ha az adatkezelő mé g nem é rtesítette az é rintettet az adatvé delmi incidensrő l, a felü gyeleti
ható sá g, miutá n mé rlegelte, hogy az adatvé delmi incidens való színű síthető en magas kocká zattal
já r-e, elrendelheti az é rintett tá jé koztatá sá t.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvé delmi incidenst az adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l, é s ha lehetsé ges,
legké ső bb 72 ó rá val azutá n, hogy az adatvé delmi incidens a tudomá sá ra jutott, bejelenti az 55.
cikk alapjá n illeté kes felü gyeleti ható sá gnak, kivé ve, ha az adatvé delmi incidens
való színű síthető en nem já r kocká zattal a termé szetes szemé lyek jogaira é s szabadsá gaira
né zve. Ha a bejelenté s nem tö rté nik meg 72 ó rá n belü l, mellé kelni kell hozzá a ké sedelem
igazolá sá ra szolgá ló indokokat is.
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsé rté se ellen panasszal a Nemzeti Adatvé delmi é s
Informá ció szabadsá g Ható sá gná l lehet é lni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilá gyi Erzsé bet fasor 22/C. Levelezé si cím: 1530 Budapest, Postafió k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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ZÁRSZÓ
A tá jé koztató elké szíté se sorá n figyelemmel voltunk az alá bbi jogszabá lyokra:
- A termé szetes szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l
é s az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kívü l
helyezé sé rő l (á ltalá nos adatvé delmi rendelet) AZ EURÓ PAI PARLAMENT É S A TANÁ CS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. á prilis 27.)
- 2011. é vi CXII. tö rvé ny – az informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az informá ció szabadsá gró l
(a tová bbiakban: Infotv.) - 2001. é vi CVIII. tö rvé ny – az elektronikus kereskedelmi
szolgá ltatá sok, valamint az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes
ké rdé seirő l (fő ké pp a 13/A. §-a)
- 2008. é vi XLVII. tö rvé ny – a fogyasztó kkal szembeni tisztessé gtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmá ró l; - 2008. é vi XLVIII. tö rvé ny – a gazdasá gi reklá mtevé kenysé g alapvető felté teleirő l é s
egyes korlá tairó l (kü lö nö sen a 6.§-a)

• - 2005. é vi XC. tö rvé ny az elektronikus informá ció szabadsá gró l
• - 2003. é vi C. tö rvé ny az elektronikus hírkö zlé srő l (kifejezetten a 155.§-a)
• - 16/2011. sz. vé lemé ny a viselkedé salapú online reklá m bevá lt gyakorlatá ra
vonatkozó EASA/IAB-ajá nlá sró l
- A Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá g ajá nlá sa az elő zetes tá jé koztatá s
adatvé delmi kö vetelmé nyeirő l
− Az Euró pai Parlament é s a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. á prilis 27.) a
termé szetes szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben tö rté nő
vé delmé rő l é s az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet
hatá lyon kívü l helyezé sé rő l

Nagycsécs, 2018. má jus 23. .
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