ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A Zsó-Vet Kft. adatkezelési nyilatkozatának elfogadásával, így az www.annamed.hu oldalon
történő rendelés leadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait kapcsolattartás, marketing és
értékesítési célú kommunikáció, valamint piackutatás céljából felhasználjuk. Az adatközlés
önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok
helyesbítését vagy törlését igényelni a Zsó-Vet Kft 2030 Érd, Technikus utca 41. címre, vagy
az info@annamed.hu e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott
adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
1. ADATKEZELŐ: A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban:
Adatkezelési Szabályzat) a Zsó-Vet Kft. (2030 Érd, Technikus utca 41.) mint
adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a
https://www.annamed.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak
(a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen
Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési
szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. Az adatkezelésért
felelős személy neve: Gonda Anna, email címe: info@annamed.hu
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Adatkezelő a Felhasználó személyes
adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli,
figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., Tel.: +36 1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu és honlapja:
www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A
Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek
az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.
3. MÓDOSÍTÁS: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési
Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a
Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti
ötödik (5.) napon közzéteszi. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy
az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken
keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.
4. FELHASZNÁLÓK KÖRE: A Felhasználó a Weboldalon nevének, e-mail címének,
telefonszámának, valamint postázási adatainak (Irányítószám, Város és Cím)
megadásával adhatja le a rendelését (a honlapon választott termékekből) az
Adatkezelő felé. A rendelés elküldéséhez szükséges elfogadnia az Adatkezelési
Nyilatkozatot, valamint az Általános Szerződési Feltételeket.
5. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA: A jelen Adatkezelési Szabályzat célja,
hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt
személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és
az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók
magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó
személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.
6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA: A Felhasználó a rendelés leadásával
megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési
Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek

fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő
az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban
meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A Felhasználó a rendelés leadásával, és
egyben az Adatkezelési Nyilatkozat, valamint az ÁSZF elfogadásával hozzájárul
ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az
Adatkezelő piackutatás, közvetlen üzletszerzés, valamint reklámhírlevél, hirdetések,
direkt marketing és telemarketing/telesales céljából kezelje. A hozzájárulását
természetesen bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában
megadott elérhetőségek egyikén. A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során
megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem
sértik. Az Adatkezelő a Google (mint harmadik fél) által küldött, változó tartalmú,
alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott
érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookiekat használhat a Weboldalhoz. A Felhasználó kijelenti, hogy megértette az Adatkezelő
tájékoztatását és ennek megismerése után hozzájárul, hogy a cookie-kat a
Szolgáltatások igénybevételéhez használt végberendezésén (eszközén) a Google által
elhelyezett cookie-kat felhasználja adatkezelési tevékenységéhez. A Felhasználó
hozzájárulását a cookie-k letiltásával természetesen bármikor visszavonhatja.
7. ADATKEZELÉSI CÉLOK: A Felhasználók személyes adatainak kezelése a
Felhasználó és az Adatkezelő közötti kommunikáció / kapcsolattartás, a rendelések
leadása (értékesítés), az ehhez szükséges számlázás, valamint a szállítási szolgáltatás,
illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében, az Adatkezelő és a Partner védelmére,
egyedi kedvezmények kialakítása, speciális ajánlatok kommunikálása, a Weboldalon
indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá
az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós
célokra (hírlevél küldésére, ajándékakciókon való részvételre, termékek/szolgáltatások
ajánlására) történő felhasználása érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó
anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.
8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: A Felhasználók személyes adatainak a
védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak,
tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek
vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag
természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. Az Adatkezelő csak
olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg rendelés
leadása során, vagy a telemarketinges beszélgetés során. A Felhasználó személyes
adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő
adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.
8.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok Az
Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév. (2)
Felhasználó rendelés során megadott e-mail címe. (3) Felhasználó szállítási címe
(irányítószám, város és cím). (4) Felhasználó közvetlen telefonszáma.
8.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok (1) Felhasználó
számítógépének IP-címe, (2) a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására
vonatkozó adatok 8.3. Fogyasztói panaszbejelentések Fogyasztói panaszbejelentések
kivizsgálása érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Fgy. tv.) 17/A. § (5) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok: (1) a
fogyasztó neve, postázási címe, telefonszáma, cégnév (2) a panasz előterjesztésének
helye, ideje, módja; (3) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által

bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; (4) a vállalkozás
nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz
azonnali kivizsgálása lehetséges; (5) a jegyzőkönyvet felvevő személy és telefonon
vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
kivételével a fogyasztó aláírása; (6) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; (7)
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat. Panasz esetén a
Felhasználónak lehetősége van a Budapesti Békéltető Testülethez (www.bekeltet.hu,
1016, Budapest, Krisztina Krt. 99. II. emelet 310, +36 1 488 21 31,
bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni, hiszen az adatkezelő együttműködik ezen
szervvel. Ezen felül a Felhasználónak a 524/2013/EU rendelet 14. cikkében
foglaltaknak megfelelően lehetősége van az EU online vitarendezési platformját is
igénybe venni, amit az alábbi linken érhet el: https://ec.europa.eu/odr . A szolgáltató
ezúton biztosítja a Vevőt arról, hogy az EU ezen vitarendezési platformjával
együttműködik. Adatkezelő külső hirdető cégeket (pl. Facebook Inc., Google Inc.) is
használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes
adatokat a Felhasználónak ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak
érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.
Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről,
hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a jelen
Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában megadott elérhetőségek egyikére. A Felhasználó
által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést: - a
szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése (pl. házhozszállítási információk);
- szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők; - válaszok kért információkra,
szolgáltatással és termékekkel kapcsolatos információk; - hírlevél, marketing célú
hírlevél; - rendelés visszaigazolásáról, módosításáról szóló üzenetek; - promóciós
ajánlatokról, akciókról, kedvezményekről és/vagy kuponokról szóló üzenetek. Az
Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén, amennyiben küld ilyet
a Felhasználónak, biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét (a levél
legvégén található linken keresztül), így a későbbiekben ezeket a Felhasználó már nem
kapja meg. Hírlevél: az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a
Weboldalon. A Felhasználó a rendelés leadásakor és így az Adatkezelési és ÁSZF
elfogadásával hozzájárul ahhoz is, az Adatkezelő a termékeket és szolgáltatásokat
érintő újdonságokról, kedvezményekről, akciókról és csomagajánlatokról hírlevélben
értesítse őt. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében
reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein.
Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél- szolgáltatás
megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket
kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a
jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai
üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Saját üzletszerzés: a
Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat.
A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása
alatt bármikor lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1.
pontjában feltüntetett elérhetőségeken. Az Adatkezelő bizonyos termékeihez és
szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a
Felhasználóknak, melyekben a Termékekhez és Szolgáltatásokhoz kapcsolódó
újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni,

e szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják e tájékoztató
szolgáltatást a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett e-mail címen.
Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: a Felhasználók számára,
hozzájárulásuktól függően, bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket
küldhetünk új termékekről, szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek
érdekében az Adatkezelő kezeli a Felhasználók telefonszámát, e-mail címét, nevét és
postacímét, valamint figyelembe veszi korábbi vásárlásaikat. Amennyiben a
Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár
korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják az Adatkezelőnél a jelen
Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken, valamint az adott
hírlevél végén elhelyezett linken keresztül. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul
önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal
egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi
szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem
terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra, hogy a
nyilvánosként megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő
tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós célokra felhasználja. A
Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek
továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai,
és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik
személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem
szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.
9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA: Az Adatkezelő a Felhasználó
személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjában
meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 10. pontjában
meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden
szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben
az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott
hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az
Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének
jogalapját.
10. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az adatkezelésről általánosságban elmondható,
hogy az adatkezelési tevékenység megszűnéséig, valamint az Felhasználó a rá
vonatkozó adatkezelési tevékenység megszüntetésére irányuló külön kéréséig tart. Az
adatkezelés időtartama a törlésétől számított öt év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás
megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik
személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel
szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte
visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a
Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más
polgári jogi igényét. Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),
legalább 8 évig megőrzi.
11. ADATBIZTONSÁG: Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének
megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA: A Felhasználó
személyes adatai az Adatkezelő harmadik személyeknek, a rendelés kiszállítását végző
futárszolgálatnak (GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft,
Gyűjtőszállítás.hu Kft.) adja ki. Ezen felül saját munkatársai részére továbbítja
számlázási, csomagolási, csomagküldési, kiszállítási és ügyfélszolgálati célokból. A
Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással
bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő
megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések
kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták
rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A személyes adatokat a
fentiek szerint átvevők az Adatkezelőnek biztosítanak szolgáltatásokat és elsősorban
Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségben működnek helyileg. Ezek a
személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem
használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi
kötelezettség terheli. ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE)
ELHELYEZÉS
13. SAJÁT COOKIE-K ELHELYEZKEDÉSE: Az Adatkezelő saját anonim
felhasználó-azonosítókat (cookie) nem használ weboldalán. Az ilyen jellegű
tevékenységéhez a Google rendszerét alkalmazza. 13.2. Harmadik fél cookie-jainak
elhelyezése A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika
(a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google
Analitics is sütiket (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ,
melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. Az Adatkezelő
tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Szerződés elfogadásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó
információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli
szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó
hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A
Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történő használatának
értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló
riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel
és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A
Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és feldolgozás jogszerűségéért és
az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel
a fentiekkel kapcsolatosan, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában
meghatározott e-mail címen érhet el minket.
14. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK: A
Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes
adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Rendelés
leadása során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A
Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen
Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttatja el. (a)
Tájékoztatás Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja
alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak
az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat 7.
pontjának utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet emailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük
eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti.
A tájékoztatás a 10. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.
(b) Törlés Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó a lenti c)
pontra tekintettel kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve
jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és
még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg
kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is
elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül
kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a
továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az
Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési
igényét emailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen
jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési
igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az
adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás
visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a
Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés
minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az
érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.
(c) Zárolás Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az
Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta. (d) Megjelölés Az Adatkezelő megjelöli az általa
kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát,
de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon
belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az
adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.
15. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK: (a) Tiltakozási jog A
Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen, ha - a személyes adatok kezelése (továbbítása)
kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte
el; - a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő
az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az
adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról,

illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az
Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az
Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől
vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz
fordulhat. (b) Jogérvényesítés A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a
Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a
jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2.
pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az
illetékes. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.
16. AZ ADATALANYT VÉDŐ TOVÁBBI GARANCIÁK: Minden Felhasználónak
joga van arra, hogy - tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált
állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és
szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről; - ésszerű időközönként és túlzott késedelem
vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban
személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában
tájékoztassák.
17. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS
SZEMÉLY: Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az
adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési
Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen keresztül.
18. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ: Contabo GmbH Aschauer Straße 32a 81549 Munich
19. EGYÉB: A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek az Adatkezelő közvetve vagy
közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy az
Adatkezelő eszközei egészének vagy jelentős részének felvásárlója, a jelen
Adatkezelési Szabályzatban biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében az
Adatkezelő kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások
jogosultak a jelen Adatkezelési Szabályzat minden olyan rendelkezését közvetlenül
kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt vagy
jogosultságot tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt
jogait és kötelezettségeit

