
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Irányelv

A www.gorombeicoach.com (a  továbbiakban  Webhely  Tulajdonos)  olyan
adatvédelmi  elvek  szerint  működik,  melyek  a  lehető  legdiszkrétebben  és
legbiztonságosabban   a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően   védik  a─ ─
látogatók és a vásárlók (a továbbiakban Felhasználók) személyes adatait. Ennek
megfelelően, a vásárláshoz szükséges adatokat a Webhely Tulajdonos harmadik
fél számára nem adja ki,  kivéve, ha erről az illetékes bíróság vagy jogszabály
másképp nem rendelkezik. 

Az adatkezelés jogalapja

A  Webhely  Tulajdonos  általi  adatkezelésekre  az  információs  önrendelkezési
jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a
továbbiakban:  Info.tv..)  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  Felhasználók
önkéntes  hozzájárulása  alapján,  továbbá  az  elektronikus  kereskedelmi
szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Hozzájárulását  a  Felhasználó  az  egyes  adatkezelések  tekintetében  a  Honlap
használatával, illetve adatainak önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés időtartama

A  webhelyet  látogató  Felhasználó  személyes  adatait  a  Webhely  Tulajdonos
mindaddig kezeli, míg azok törlését a Felhasználó írásban nem kéri a Webhely
Tulajdonostól a  gorombeisara@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben, név,
telefonszám  és  e-mail  cím  megadásával.  A  Webhely  Tulajdonos  a
megrendeléseket  a  teljesítést    azaz  a  megrendelt  termékek  fuvarozónak─
történő átadását,  illetőleg a  megrendelőnek személyesen történő átadását  ─
követően a szavatosság érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig tárolja. A
panaszügyintézéssel  kapcsolatos  levelezéseket  a  Webhely  Tulajdonos  három
évig őrzi meg.

A Felhasználó által megadott adatok

A  Webhely  Tulajdonos  tiszteletben  tartja  a  webhelyet  látogató  Felhasználó
személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi tájékoztató
alapján a Felhasználó eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen.
A Webhely Tulajdonos a Felhasználó által  megadott adatokat az itt leírtaknak
megfelelően kezeli. Az Felhasználó adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.
Személyes  adatainak  megadásakor  a  Felhasználó  felhatalmazza  a  Webhely

1



Tulajdonost,  hogy  az  általa  megadott  adatokat  a  jelen  adatvédelmi
tájékoztatóval összhangban kezelhesse.

Jelen adatvédelmi tájékoztató mind a személyes, mind a nem személyes adatok
gyűjtésére  (pl.  személytől  független  látogatottsági  statisztikák  készítésére
felhasznált adatok) vonatkozik.

A  Felhasználónak  jogában áll  korlátoznia,  vagy  megtiltania  azt,  hogy  a  jelen
Webhelyen megadott személyes adatait a Webhely Tulajdonos felhasználhassa,
rögzíthesse. A Felhasználónak jogában áll a Webhely Tulajdonostól azt kérnie,
hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. 

A  Webhely  Tulajdonos  harmadik  féllel  nem  osztja  meg  a  jelen  Webhelyen
önkéntesen megadott személyes adatokat, az adatok tulajdonosának engedélye
nélkül.  Kivételt  képeznek  ez  alól  a  mindenkori  jogi  szabályozásból  fakadó
kötelező  adatszolgáltatások  (kormányzati  hatóságoknak,  idézésnek,  bírósági
végzésnek megfelelő kötelezettség, stb.).

Jogorvoslat

A  Felhasználó  személyes  adatainak  a  Webhely  Tulajdonos  általi  kezelésére
vonatkozó  panaszával  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Elérhetőség:  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

Cookie-k

A webhely megfelelő működése cookie-k  használatát  igényelheti.  Ezekben az
esetekben,  amennyiben  a  látogató  böngészőjében  a  cookie-k  engedélyezve
vannak,  akkor  a  cookie-k  használata  automatikus.  A  cookie-k,  melyeket  a
látogató  böngészője  ment  le  a  látogató  számítógépére  nem  tartalmaz
személyes  adatokat,  azok  csak  a  webhely  által  felhasználható
információdarabkákat  tartalmazhatnak,  melynek  célja  az,  hogy  a  webhely
ezeken  keresztül  azonosítani  legyen  képes  a  látogatót,  így  a  visszatérő
látogatónak a jelen webhelyen már megadott adatait nem kell újra megadnia. A
cookie-k használata egy lehetőség a webhely kényelmesebb böngészéséhez, a
cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja.  A
webhely egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik
a  cookie-k  adta  lehetőségeket,  így  előfordulhat,  hogy  ezen szolgáltatások  és
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tartalmak  olyan  böngészőkkel,  amelyekben  a  cookie-k  lehetősége  ki  van
kapcsolva, nem lesznek elérhetőek.

Adatbiztonság

Az információk biztonsága és védelme érdekében a Webhely Tulajdonos minden
ésszerű intézkedést megtesz. A Webhely Tulajdonos a hozzá eljutott személyes
és nem személyes adatokat  bizalmas adatként  kezeli,  melyekre a  titoktartási
kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza,
hogy megelőzze a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve
jogosulatlan felhasználását.

Szerzői jogok

Webhely  Tulajdonos  oldalain  megjelenő  anyagok  tartalmát,  a  fotókat  és
adatokat szerzői  jog védi.  Másolásuk valamennyi  formája,  adatrendszerekben
való  tárolása,  más  internetes  oldalakon  történő  közzététele,  bármilyen
formában  történő  felhasználása   a  személyes  használatot  meghaladó─
mértékben   kizárólag  a  Webhely  Tulajdonos  előzetes  írásbeli  engedélyével─
történhet.

Külső szolgáltatók

A webhelyen megrendelt termékek kiszállításához és kézbesítéséhez a Webhely
Tulajdonos  külső  szolgáltatókat  vehet  igénybe,  amely  szolgáltatókra  az
adatvédelmi előírások ugyanúgy vonatkoznak.

Incidensek kezelése

Abban a nem várt esetben, ha a jelen webhelyet, illetve a Webhely Tulajdonos
adatállományát  rosszindulatú  támadás  érné,  a  Webhely  Tulajdonos  a
jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az incidenst bejelenti a NAIH-nak, és
a  Felhasználó  adatainak  védelme  érdekében  az  incidens  kezelése  során
együttműködik a hatósággal. Ilyen esetekben a Webhely Tulajdonost semmilyen
felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a Felhasználó tisztában van, és ezt
a  kockázatot  a  szolgáltatás  igénybevételekor  vállalja.  A  Webhely  Tulajdonos
mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok biztonságban
legyenek,  tárhelyét  és  weblapját  szakemberek  kezelik  és  a  rendszereket
rendszeresen frissítik.
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