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1. A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Thai Wok Kft.(székhely: 1053 Budapest, Királyi Pál
u. 13/a., cégjegyzékszám: 01-09-990056, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint
cégbíróság, adószám: 24091817-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket
és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. Az adatkezelő megnevezése
A http://thaiwok.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) a Thai Wok Kft.(továbbiakban:
vállalkozó) üzemelteti.
A vállalkozó neve: Thai Wok Kft.
Székhelye és levelezési címe: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 13/a.,
Cégjegyzékszáma: 01-09-990056
Adószáma: 24091817-2-41
Telefonszáma: +36 (1) 785-9539
Mobil: +36 (70) 251-2562
E-mail címe: info@thaiwok.hu
Web: http://thaiwok.hu

A vállalkozó az adatkezelője minden olyan személyes adatnak, amelyet a honlapon
regisztrálók (továbbiakban: felhasználók) a weboldalon, önként, a kapcsolati űrlap
kitöltésével, vagy az egyszerűsített web-áruházban történő vásárláshoz szükséges regisztráció
során megadnak.
A jelen tájékoztató 7. pontjában vállalkozó eleget tesz a weboldalt felkeresők, azon tallózók
cookie-kkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének is.
A vállalkozó olyan adatkezelő, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, az adatokon végzett
műveleteket vagy műveletek összességét, így az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését,
rendszerezését, tárolását, felhasználását, továbbítását, törlését és megsemmisítését, valamint
az adatok további felhasználásának megakadályozását végzi.
A vállalkozó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelyek a vállalkozó által nyújtott
szolgáltatások, thai ételek készítése, kiszállítása, árusítása iránt érdeklődők az egyszerűsített
web-áruházban történő vásárláshoz regisztrálók, előzetesen és önkéntesen a hozzájárulásukat
adták. A honlapon keresztül történő étel rendelést minden esetben regisztráció kell megelőzze.
A felhasználó kérelmére indult bírósági vagy hatósági eljárásban, az eljárás lefolytatásához
szükséges, a felhasználó kérelmére indult más ügyben pedig az általa megadott személyes
adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
A vállalkozó elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A vállalkozó, mint adatkezelő kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára
nézve kötelezőnek ismer el, és nyilatkozik arról, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok azaz a jelen adatkezelési tájékoztató
érvényes jogi nyilatkozata bármikor megtekinthető a következő linkre kattintva.
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A vállalkozó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben nem ért egyet a jelen
tájékoztatóban leírtakkal, ne használja a http://thaiwok.hu weboldalt. Amennyiben a
felhasználónak az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, a következő
elérhetőségeken tud a vállalkozóval kapcsolatba lépni: info@thaiwok.hu, +36 (1) 785-9539.
A vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására.
Tárhely információk: A http://thaiwok.hu weboldal működését az AB Plusz Bt
(továbbiakban szolgáltató) szerverén bérelt tárhelyről biztosítjuk.

3. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei
A szolgáltató teljes neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Telephelye: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszáma: 01-06-757647 Adószáma: 21586091-2-13
Elérhetősége: +36-1-4450509; mob.: +36-20-3626984
E-mail címei: abplusz@abplusz.hu; support@abplusz.hu
weboldala: http://abplusz.hu

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja
4.1. Böngészés a honlapunkon
A http://thaiwok.hu weboldal egyszerű böngészése nincs regisztrációhoz kötve, látogatóinkról
ilyen esetben semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk, és nem tárolunk.

4.2. Vásárlás és regisztráció a weboldalon
A vállalkozó az egyszerűsített web-áruházban az általa készített, ételeket árusítja. A
vállalkozó cégek és magánszemélyek kiszolgálását végzi, így a kezelt adatok között cég
kiszolgálása esetén a megrendelő neve a céget képviselő ügyintéző.
A felhasználó a regisztrációt választva, önként rendelkezésre bocsátja személyes (céges)
adatait. Az űrlap kitöltése során a név, (cégnév), cím (kerület, utca, házszám, lépcsőház,
emelet, ajtó, kapucsengő száma), telefonszám, e-mail cím kerül kitöltésre. amelyeket a
vállalkozó tárol. Ezzel biztosítja azt, hogy egy későbbi időpontban újabb vásárlási szándékkal
visszatérő felhasználónak (vevőnek) már csak be kell jelentkeznie. A korábban elvégzett
regisztráció alkalmával megadott, tárolt adatai a tranzakció idejére ismét rendelkezésre állnak.
A regisztráció folyamata a következő: Az űrlap kitöltése során a fentebb említett adatok és a
későbbi belépéshez szükséges jelszó kerül rögzítésre. Az űrlapon található „Elfogad”
(chekbox) mező kitöltése (kipipálása) kötelező! Az elfogadás azt jelenti, hogy a jelen részletes
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Adatkezelési tájékoztató tartalmát az ügyfél megismerte és az abban leírtakat elfogadja. Egy
négyjegyű betű-kombináció megadásával biztosítjuk azt, hogy robot program ne tudjon
regisztrációt kezdeményezni. A belépéshez szükséges jelszó elvesztése esetén az „elfelejtett
jelszó” funkció alkalmazására van lehetőség. A regisztráció során megadott adatok a
felhasználó részéről sikeres bejelentkezés után szabadon módosíthatók. A tárolt személyes
(céges) adatok törlését a felhasználónak a vállalkozó elérhetőségeinek valamelyikén kell
kezdeményeznie (info@thaiwok.hu, +36 (1) 785-9539.).
A vásárlási folyamat egy visszaigazolás e-mailben történő megküldésével zárul. Ez a
visszaigazolás minden szükséges információt tartalmaz, amely a folyamat során megadásra
került. A vásárlás ellenértéke manuális úton kiállított készpénzes számlával kerül
kiegyenlítésre. A megrendelt ételt a vevő a megadott címére történő kiszállítással, vagy
helyszíni, az üzletben történő átvétellel kapja meg.

4.3. Egyéb megkötések
A vállalkozó kijelenti, hogy különleges adatokat semmilyen körülmények között nem kér be a
felhasználótól, és nem tart nyilván.
A vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos
esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről vállalkozó külön értesíti a felhasználót.
Adatvédelmi okokból feltöltött személyes adatokat a vállalkozó a felhasználó előzetes
hozzájárulása nélkül a vállalkozó által nyújtott szolgáltatással összefüggésbe nem hozható
harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, azokat nyilvánosságra nem hozza,
kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a vállalkozó jogszabályi
kötelezettsége.
A vállalkozó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy csak saját személyes adatait adja meg
a regisztráció végzése során.

5. Az adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak
GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat (azonosított vagy azonosítható
természetes személyre vonatkozó bármely információ) – különösen az érintett neve, azonosító
jele, száma, helymeghatározó adat, online azonosító, valamint egy vagy több a természetes
személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
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hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, egyértelmű és határozott kinyilvánítása, amely
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása, vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés a tartalmi részébe,
felhasználása, közlése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely
szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az
adatkezelő nevében, személyes adatokat kezel, adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
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adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, közlés, elvesztés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés és sérülés.

6. Az Adatvédelemmel kapcsolatos általános tájékoztatás
Személyes adat akkor kezelhető, ha
1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. b) azt törvény vagy – törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező
adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és
különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
6

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és
részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.

7. Cookiek (sütik) használatának szabályzata
7.1. Mik azok a cookiek (sütik), és mire használja a Thai Wok Kft.?
A thaiwok.hu weboldal meglátogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t – azaz egy
karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére, amely(ek) révén
annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a Thai Wok
Kft. jelen szabályzatban ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások
alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik
eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt
meg.
Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és folytatja a
weboldal használatát, akkor a számítógépen elhelyezésre kerül egy süti, mely rögzíti ezt a
választást és a honlap további használatát az adott weboldalon alkalmazott sütik
használatának jóváhagyásának tekintjük.
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Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a thaiwok.hu weboldal funkciói csak
korlátozottan érvényesülnek, ha Ön letiltja a sütik használatát. Az internet böngésző súgója
segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.
További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság honlapján talál.
A Thai Wok Kft.nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, melyek esetleg alkalmaznak
sütiket.
7.2. A thaiwok.hu weboldalon használt sütik fajtái
A Thai Wok Kft. által használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatóak:





nyomkövető sütik
webjelző sütik
funkcionális sütik
statisztikai sütik

Nyomkövető sütik
A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például
a Google és a Facebook reklámok hatékonyságának mérése, stb. A harmadik fél úgy biztosítja
ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat. A
sütiket közösségi hálózatokhoz (mint például a Facebook) való kapcsolódáshoz is
használhatjuk, amelyek a látogatásról szóló információkat később felhasználhatják személyre
szabott reklámokhoz más weblapokon.
Webjelző sütik
A webjelzők apró, láthatatlan képek, amelyeket az e-mail hírlevelünkben használunk.
Alkalmazásukkal statisztikai információkhoz juthatunk a hírlevelek használatával
kapcsolatban, és segítenek azok tökéletesítésében. Ha Ön meg akarja akadályozni a
statisztikai adatok gyűjtését, akkor tiltsa le a HTML használatát a levelező rendszerében, és
olvassa a hírlevelünket egyszerű szöveg formátumban. Minden Thai Wok Kft.által küldött
hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.
Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének
megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A
funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat
küldjenek Önnek.
Statisztikai sütik
A statisztikai sütik a weblap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik
oldalakat látogatja meg a felhasználó, és milyen esetleges hibák merülnek fel. Ezeknek a
sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal működésének javításához
járulnak hozzá, valamint segítenek megérteni a felhasználók érdeklődését. A statisztikai sütik
kizárólag statisztikai adatokat biztosítanak a weblap használatáról, és segítenek a weblap
tökéletesítésében azáltal, hogy felmérik az előforduló hibákat. A statisztikainak minősített
sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és
szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.
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Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba
velünk, állunk szíves rendelkezésére.

8. Az adatkezelés időtartama
A weboldali regisztráció, vagy bejelentkezést követő ismételt vásárlás során megadott adatok
esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.

9. Egyéb rendelkezések
A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a felhasználónk
azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat –
bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti
adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -,
amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni
azokat.
9.1 Adatfeldolgozás
Az egyszerűsített web-áruházban történő étel rendelés biztosítására irányuló adatfeldolgozás

A felhasználó személyes adatait vállalkozó a jelen dokumentum 3. pontjában nevesített
szolgáltatótól bérelt tárhelyen tárolja.
A vállalkozó az egyszerűsített web-áruházban az általa frissen készített, forgalmazott ételeket
árusítja:
A felhasználó a regisztrációt választva, önként rendelkezésre bocsátja személyes (céges)
adatait, amelyeket a vállalkozó tárol. Ezzel biztosítja azt, hogy egy későbbi időpontban újabb
étel rendelésekor vásárlási szándékkal visszatérő felhasználónak (vevőnek) már csak be kell
jelentkeznie. A korábban elvégzett regisztráció alkalmával megadott, tárolt adatai a tranzakció
idejére ismét rendelkezésre állnak.
kezelt adatok köre: név, cégnév, adószám, e-mail cím, irányítószám, városnév, cím adat
(utca, házszám, em., ajtó stb.).
Az adatfeldolgozással érintettek köre: A vállalkozó és a felhasználó a tranzakció
lebonyolításának idejére.
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Az adatfeldolgozás célja: A felhasználó és a vállalkozó közötti kapcsolatfelvétel, a vállalkozó
által biztosított szolgáltatás (étel készítés, árusítás) igénybevételével összefüggésben lévő
kommunikáció (kiszállítási cím felhasználása az étel kézbesítéséhez) lebonyolítása.
Az adatfeldolgozás jogalapja: felhasználó hozzájárulása, amelyet az adatmegadáshoz
rendszeresített űrlap kitöltésével ad meg (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja)
Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a kiszállítás
lebonyolításáig, a helyszínen történő átvétel idejéig tart.

A vásárlási folyamat egy visszaigazolás e-mailben történő megküldésével zárul. Ez a
visszaigazolás minden szükséges információt tartalmaz, amely a folyamat során megadásra
került. A vásárlás ellenértéke manuális úton kiállított készpénzes számlával kerül
kiegyenlítésre.

10. Adatbiztonság
Az adatbiztonság érvényesülésének követelménye az Info tv. egyik lényeges alapelve,
amelynek érvényre juttatását a vállalkozó mindenekelőtt szem előtt tartja. A vállalkozó az
adatokat a technika mindenkori állásának megfelelően ésszerű intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés és megsemmisülés
ellen.
A vállalkozó a felhasználó rögzített adatait 3. személy részére jogosulatlanul nem adja ki.
vállalkozó a törvénybe foglalt kötelező előírásokat az adatok bizalmasságának,
sértetlenségének, és a rendelkezésre állásának szervezési (humán, jogi), és technikai (fizikai,
logikai) védelmével valósítja meg.

Budapest, 2018. május 25.
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