ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
vásárlókról kezelt személyes adatok vonatkozásában
1.

Bevezető rendelkezések

1.1.
Jelen tájékoztató alapján „Önök” az adatkezelés azon résztvevői, kiknek személyes adatát
az adatkezelési művelet során az alábbi célból és jogcím alapján kezeljük.
1.2.

Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az
 Önökről kezelt adatok köréről, és az
 Önök jogairól.

1.3.
Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő
személyes adatok védelme az adattakarékosság, a célhoz kötöttség és az elszámoltathatóság
jegyében.
1.4.




Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében
gondoskodik az adatok biztonságáról,
biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosít az adatok kezelése során.

2.

Adatkezelő, Adatfeldolgozók

2.1

Adatkezelő

Az Adatkezelő:
elnevezése:
székhelye:
cégjegyzék száma:
adószáma:
képviseli:
honlap:
e-mail cím:
mobil:
2.2

ART-MONTAGE KFT.

8248 Nemesvámos, Kapsa utca 8/B.
19-09-513569
231223951-2-9
Hódy Kálmánné ügyvezető
https://hodysport.hu/
sales@hodysport.hu
utanpotlas.kajak.kenu@gmail.com
+3670/603-5615

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő nevében, adatfeldolgozóként személyes adatokat egyrészről a vele szerződéses
kapcsolatban álló könyvelő iroda kezeli a számviteli adatok keretében kezelt adatokat. A könyvelő
iroda az ügyfél adatok vonatkozásában Adatfeldolgozóként jár el és az Adatkezelővel alvállalkozói
szerződéses kapcsolatban áll.
3.

Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1

Az Adatkezelő az Önök személyes adatait
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 üzleteinkben történő vásárlás során
 vásárlásra vonatkozó számla kiállítása érdekében
 kapcsolattartás érdekében
 süti adatok kezelése során
kezeli.
3.2

Érintettekről kezelt adatok köre:

Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]
Vásárlásaik során elkért és nyilvántartott adataikat a vásárlás teljesítése (termék szállítása) érdekében
kezeljük.
E körben az alábbi személyes adatokat tartjuk Önökről nyilván:
név; szállítási cím; e-mail cím; telefonszám;
Kapcsolattartás érdekében kezeljük, az Önök, mint viszonteladói partnereink közhiteles
nyilvántartásban nem szereplő kapcsolattartóinak (adminisztratív ügyintéző, szállító, raktáros)
alábbi személyes adatait kezeli:
név; telefonszám; beosztás; e-mail cím
Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)
pont]
A vásárlásokról, a jogszabályi előírásoknak eleget téve, számlát állítunk ki, melyen az Önök alábbi
adatait tűntetjük fel:
név; lakcím; adószám/ adóazonosító jel
Kapcsolattartás során kezelt személyes adatok [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]
A https://hodysport.hu/ weboldal kapcsolattartás menüpont alatt, lehetővé teszi, hogy az
weboldalra látogatók kérdésekkel forduljanak hozzánk. Az adatok megadása önkéntes, előzetes
tájékoztatáson alapul.
E körben az alábbi személyes adatokat kezeli:
név; e-mail cím
Weboldal látogatása során kezelt adatok [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]
A https://hodysport.hu/ honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak
megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Általunk működtetett honlapokon
úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek. A sütik a honlapot használó érintett számítógépének
IP címét – mint személyes adatot – rögzítik.
A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online
szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas
információt nem tárolnak.
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Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van
a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy
böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.
3.3
Adatkezelés célja:




3.4

Adatkezelés időtartama:






3.5

szerződéses kötelezettség (vásárlás) teljesítése
számla kiállítása (jogszabályi előírás alapján)
kapcsolattartás
weblap használata során, felhasználói élmény növelése

vásárlás teljesítéséig és a számla kiállításáig,
számla számviteli törvény szerinti őrzéséig,
a vásárlásból eredő igények elévülési idejéig (5 év)
kapcsolattartási adatok legfeljebb 1 évig
számítógépen tárolt cookiek törléséig

Adattárolás helye
 adatkezelő adatbázisa [informatikai rendszer – számítógépes szerveren]
 adatfeldolgozó adatbázisa

4.

Az Önök jogai:

4.1

Önöknek joga van az Önökről kezelt adatok körét megismerni.

4.2

Tájékoztatást kapni:
 az adatkezelés céljáról,
 arról, hogy az Adatkezelő kivel közöli a rá vonatkozó személyes adatokat
 az Adatkezelő a kezelt adatokat mennyi ideig kezeli rendszerében.

A Jogaik gyakorlására irányuló kérelmük a teljesítését az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve,
ha az nem áll módjában Önöket azonosítani. Az Önök által kért további másolatokért
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
4.3

Az Önökről kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Önök, adataik kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérhetik.
4.4

Önök jogosultak az Önökről kezelt adatok törlését kérni.

Az Adatkezelő kötelesek törölni Önök mindazon adatát,
 melyekre a jövőben már nincs szükség,
 melyeket az Önök hozzájárulásával kezel és amelyekre vonatkozó hozzájárulást Önök
visszavonták,
 melyeket Önökről jogellenesen kezelt az Adatkezelő. Jogellenes adatkezelésnek minősül
mindazon adatok kezelése, melyeket nem a szerződéses, illetve számviteli kötelezettségek
teljesítése érdekében kezel.
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melyekre jogszabály kötelezi.

Az adattörlésről az Adatkezelő, lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik
korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.
4.5
Az Önökről kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhatnak
az Adatkezelőhöz.
Ennek keretében kérhetik, hogy az Adatkezelő
 adjon tájékoztatást személyes adataik kezeléséről,
 kérhetik személyes adatainak helyesbítését,
 kérhetik – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
4.6

Önök jogosultak az Önökről kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:




a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
ha nem járultak hozzá adatok törléséhez, de adatkezelés jogellenes
ha az Adatkezelőtől függetlenül, az Önökről kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényeik
előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogaik védelemhez van szükség.

4.7
Az Önökről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról az Adatkezelő értesíti
mindazokat, akivel a személyes adatot közöltük.
4.8
Az Önökre vonatkozó, Önök által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat olvasható formában jogosultak megkapni abból a célból, hogy azokat
más adatkezelőnek továbbítsák.
6

Adatkezelő adatközlési joga

Az Önök személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében illetve jogszabályi
kötelezettségeinknek eleget téve könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, tárhelyszolgáltató szükség szerint adóhivatal, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes
tájékoztatását követően átadhatjuk.
7

Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem
továbbítja.
8

Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben valamely fenti igényük vonatkozásában nem teszünk eleget kötelezettségeinknek,
Önök a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatnak panasszal illetve megilleti Önöket a döntéshozatal helye
szerinti bírósághoz fordulás joga is.
Hatályos: 2019. szeptember 18. napjától visszavonásig
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