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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
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APRILIS 21,
SZERKESZTÉs LEZÁRVA: 201B,

szabályozás
hazai és európai adatvéde.lmi
,Jelen tájékoztató minta a 2O1-B. ápriIis 21-én hatályos
(NAiH) 201B' áPrilis 2ledatvádelmi ;r'iri;;ációszauadsáá-Huto'ag
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Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésénekcéljait és eszközeit
Önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeidolgozóként pedig az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,

Az adatkezelés a személyes adatokon va9y adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet va9y műveletek összessége,
így a gyűltés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy

megváltoztatás, lekérdezés,betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és
döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes
személyre (,,érintett") vonatkozó bárme|y információ; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosítÓ, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziolÓ9iai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon
személyek magánszf éráját, akik számára személyes adatot adnak át és
elkötelezett ezek védelmében.
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Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az
érintett személyek részére:
Az Adatkezelő adatai:
oLD BL0ND KFT.

Cé9 név:

Székhely:

1184-Budapesl Széchenyi u,

25382662-2-43

'w'l."t.'

WeblaP:
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Kapcsolattartó:,vr-_-

Telefon,
E-mail

i
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AdatfeIdolgozás:
adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik
Va9y

adatfeldolgozást

v

égző személyek

Í*r,r:+e /*Lk*L*

:

elérhetősége: pÉ,..*y,:! ],Í§*:7 < L
Az adatfeldolgozó kizárólag a!yan utasításokat hajthar végr*, amelyek
írásban rögzítettek,
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésóve| foglalkozó
munkaválIaiókat"

Az adatbiztonság garantálása érdekóben az adatfeldolgozó végrehajtja a
szervezési és technikai intézkedések*t,
Az adatfeldolEazó segíti az adalkeze iőt abban, lr*gy

te lje

sítse

kőteie zettségeit.

Az adatfeldoigozó az adatkeze lő döntóse aiapján minden sze mélyes *clatot
visszajultat az adatkezelőne k vagy töröi, törli a meglévő másclalckat, egy
kivételiei, he a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő"
Az adatfeldolgozó elősegíti ós ichetővé teszi az adatkezeiő áltaI vagy az
általa megbízott ellenőr seEítsógóvel vóqze tt auditokat, heiyszíni
vizsgá latokat,
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Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségétveszi
igénybe. úgy őrá ugyanazok e t<ötelezettséqek vonatkcznak, mlnt ame iYe x
az;catíeidoigozr: és az acat<ezerő
.'r-prJrriiir:c
!a szerződós áital ieIrelöttek
u{ !UL(,,,LY
köz *tt

"

Adatvédel mi tisztviselő ;
Társaságunk köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére,tekintettel arra, hogY
Társaságunk főtevékenysége a webshop jelle9énélfogva az érintettek rendszeres
és szisztematikus, nagymértékűmegfigyelését teszi szükségessé,

-

adatvédelmi tisztviselő,

1i:r-e l.,{+,t**
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Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérésevagy kérdéseVan aZ
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmétpostai úton a .,.-.., címre va9y
elektronikusan a .*.,.... . címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de
legfeljebb 30 napon belül küldlűk az Ön által me9határozott címre,
l§a

,it.iy_oc"{fa,

(*i €:

külföld i adattová bbítás
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nem történik külföldre adattovábbítás

,izabálvzátbart. ha,ni,ncs külfötdre adattovábbítás akkor a lenti
részt töiöIje|
Vagy

történik külföldre továbbítás
az adatokat az Európai Gazdasági Térségen{EG-r) kívülre lovábbiljuk;
ebben az es*tben sem sérülnek az éi-]ntetleknek adal'lédelmi ;agai, a
:

§

vódele m szintjónek ugyanakkora marad,

Garanciái: a tanúsítvány és a magatartási kódex.
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Kizárólaq akkor tcvábbítunk személyes adatok az [GT-n kívü|i területre,
ha a harmadik ország megfelelő véce imi szintet képes biztosítani" me lynek
i<épességétaz Európai Biz*ttság á!iapít;a meg"

<: Az f;GT-n kívüii *rszág, ahová tcvábbitunk adatokat:

ország rendeikezik a megfeielő szinttei, szerepel a Bizottsá9
biztonságosnak tekinthető országok listá;án,
"..,,,::...,.

c, Az EGT-n kívüli ország,

ahová továbbítunk adatokat: U§A.

Az U§A-ban a címzeit Társaság biztosítja, hoqy belartja a Fr!vacy
§hield megá ia nodásba n leíektetett feltételeket"
i

,Jagy

Az U5A-ban a címzett Társaság rrem tudja bíztosítani, hogy betartja a
Prívacy Shield megállapodásban lefektetett feltéte le ket, de a következő
feltételeket telje§íti, és ez alapján továbbitható a sze mélyes ac]al;

- a felek az

Éurópai §izottság áltai elfogadatt adatvéclelnri
szenződés által nreghatárczott kikctéseket aikaimazzák

Ve§y;

F öz adaivédelmi hatóság által jóváhagyott köteiező erejű
vállaiati szabályokat alkalmaznak a felek {Binding
Corporate Rules, SCR) va§y;

olyan vállalkozásnak kerül továbbításra, meiy
csatlakozctt egy jóváhagyott magatartási kÓdexh ez

a vállalkozás
re

n

már

vagy,|

jóváhaEyott tanúsításimechanizrnussal

del kezi k.

c Az

EGT-n kívüli arszág, ahova tavábbítunk adatokat, és amely nem
szerepel a Bizottság bi;tonságának tekinthelő listáján vaüy az U§Ara vonatkozó f*nti garanciák nem állnak rendelkezésr*:

a

garanciák hiányából fakadó kockázat: személyes adatok
nem rneEfelelő védelme ós jog*sulatian szemé!yhez kerüíég
veszé|ye Kizárólag érintett kifejezett, irasLseli hazzálárulása
e

setón, mely hozzájáruiás tartaiiTl&zz&

a

1

,

kcckázatra való

I
1

1

tájékoztatást is vagy;
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r a §zerződés teljesítésénekfeltéte!e az adaltovábbítás

(a

ltéte! kon krét meg hatá r*zása ) vagy ;
az adattovábbítása jogi igények érvényesítése,
előterjesztése
fe

"
-

és védelme rniatt szükséges vagy;
lótfontosságú érdek az adattovánbítás az érintett számára, es

az errnIelt ;og,lag vagy fizikailag (eptei€n a

*

hozzájarulas

megadására vagy;

a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják a sze mólyes adatok
tagállami vagy uniós jcg érte lmébe n.

II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogaIapja, időtartama:

Adatkezelési célok:',
tevékenységetfolvtatia

I

Társaságunk az alábbi célokból vé9ez adatkezelést a jogszabályokkal
nyúltásá hoz

ka

n a
mint jogi

pcsolódóa

szolgáltatást igénybevevőinek adatait +
kötelezettség teljesítéseés ü9yfélkapcsolat fenntartása

céljából

J+ pf

kezeljük;

,

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység; C, l u--.
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban 1eL i't'-"L.meghatározott feltételekkel ) ;

d)

szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés

teljesítésecéljából;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) vagyonvédelem, személyi biztonsá9;
9) törvényben meghatározott kötelezettség

teljesítése

,
,
,
,
,
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GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés te|jesítéséhezszükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség tel;esítéséhezszükséges

GDPR 6,cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés
szü

kséges

Az egyes adatkezelési tevékenységekjogalapja

:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiátlítása: joga!ap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartásl joga!ap (a partnerek munkavállalóinak adatai
esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b),

c)

pontok.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk

(1)

bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység:jogalap: GDPR 6, cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenységcéljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló
adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráciő jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)

pont.

Az

adatkezelő jogos érdeke: va9yonvédelem, munkavállalók

esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén
érdekmérlegeléstvé9zünk, melynek során
beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
:

beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

l
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sZÜkségesség és arányossá9,

a célhoz kötöttség,
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adattakarékosság,

korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés

tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van/ mely alapján a személyes adatot nem
kezeljÜk tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja {pl.
mu

n

kaviszon nya l Összefüggésben szü kségszerűe n kezetendő adato

k

esetén)

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az
adatokat tÖrÖlni kell, (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek
kÖzvetlenÜl keresik meg pote nciális ügyfeie iket. Ez történhet

e

lektroníkus úlon,

telefonhívással, postán keresztül stb, Minden €syes módszerre speciális
szabálYck is érvényesek.Az érintett itt a re klám címzettje lesz, azaz az a
személY, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az ér,intett személyes adatait pl.
egy honlap vagy webáruház üzeme itetője kez*iheti. )
A következő szabályok érvényesekdirekt marketing esetében:

1, Az érintett személyes adatait csak akkor lehet kezelni, \a hozzájárult az
adatkezeléshez, amelynek előzetesen meg kell történnie. Ez azt jelenti a
gyakorlatban, hogy mé9 a hírlevélkiküldése előtt el kell kérni,
2. A hozzálárulásnak aktív cselekvésnek kell lennie, tehát például kattintás
vagY checkbox kiPiPálás. A ráutaló magatartás, vagy a hozzálárulás meg
nem tértele értelemszerűen nem minősül hozzájárulásnak.

3. A hozzájárulás önkéntes, és bármikor visszavonható. Az érintettnek
tényleges választási lehetőséggel kell, ho9y éljen.
4. A hozzájárulás nem lehet előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének,
kivéve azt az esetet, ha hozzálárulás szükséges a szolgáltatásnyújtáshoz.
(í9y például az érintett ruhájának mérete egy ruházati webáruházban).
5.

A

hozzájárulás csupán az adott szolgáltatásra irányulhat/ nem lehet
Összekapcsolni egyéb hozzájárulással, (Tehát az érintett rendel egy ételt

egy internetes étteremben, ehhez megadja személyes adatait.

AmennYiben nyereményjátékon vehet részt, s azt más szervezi, akkor
hozzájárulását kell kérni, ahhoz, hogy az étterem továbbíthassa adatait.

,,

6,

-

l_

l-

Továbbá, az érintett megnyeri a nyereményjátékot, de ezek után
visszavon ja hozzájárulását, akkor őt nem érheti hátrány)
A hozzájárulás visszavonása ugyanú9y egyszerű feltételek mellett
történjék, mint ahogy az érintett hozzájárult. Tehát nem lehet személyes
lemondást előírni abban az esetben, ha p|. e-mailen történt a hozzálárulás.

7,

A lemondásról szóló tájékoztató tartalmazzon e9y e-mail címet és egy
postai címet is. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon külön szerepeljen,
így például nem lehet a szerződési feltétel része.

A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:
A webáruházban történő vásárláshQz az érintett által megadott személyes

adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartőzkodási hely, az érintett
által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, az érintett által alkalmazott
átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az
érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás
igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a
tech ni kai folya mato k

a

utomati kus ered ménye ként rögzít, Az

a

utomati kusa

n

rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül automatikusan naplőzza, Ezen adatok egyéb felhasználói
személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze
nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárőlag az adatkezelő fér hozzá.
A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekébenaz érintett

számítógépénkis adatcsomagot (ún.,,cookie"-t) helyez el. A cookie célja az
adott oldal minél magasabb színvonalúműködésének biztosítása a felhasználői

élménynövelése érdekében.A cookie-t az érintett képes törölni

saját

számítógépéről, illetve beá|líthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását
tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy
cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
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A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább B évig megőrizzük,

A

számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje B év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a

kapcsolat

megszűnését követő 1 év"
Szerződés teljesítéséhezkapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.
Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban
meg határozott jogai van na k.
Érintetti jogok:

a) hozzáférési jos (adatok megismerése, az

a tény, hogy

történik-e

adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helyte!en, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a tr.ozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésénekkorlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának
megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő
átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat
va9y
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
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IV.

Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes me9sem misítését,elvesztését,megvá ltoztatását, jogosu latla n
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésteredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének
megfelelő adatbiztonságot, melynek sérüléseesetén késedelem nélkül, de
legkésőbb a tudomásra jutástól számított72 órán belül adatvédelmi
tisztviselőn k,

va

gy

en

nek

hiá nyá ba n

az adatke

zelő l adatfeldol

gozó va9y

képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet
is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően
haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi
incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről,

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatósá9: Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1t25 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22lC, e-mail címe: ugyfelszolüalat(&naih.hu). Az érintett
panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó

személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági fe|ulvizsgálat kezdeményezhető.
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VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról

:

Társaságunk az adatok kezelésétés feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és
ellenőrizhetően végzi, mely célok eléréseérdekében az alábbi nyilvántartásokat
vezeti:

1. adatkezelések nyilvántartása
-a GDPR hatályba lépéséigaz Infotv, 65§ alapján a NAIH vezeti
tartalma:

-

sorszám
tevékenység
kezelt adatok
adatkezelési cél
adatkezelési jogalap
tárolás módja és ideje
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédeImi tisztviselő neve és elérhetősége

adattovábbítás, címzettek
technikai és szervezési intézkedések

az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenkéntkülön

2. az adattovábbítás nyilvántartása
tartalma:

-

sorszám
dátum

címzett
harmadik orszá9ba történő adattovábbítás
személyes adatok köre
adatkezelés, -feldolgozás célja
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adatkezelés, -feldolgozásjogalapja

adatkezeiő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

- technikai és szervezési intézkedések
- adattörlésre előirányzott határidő
- jogszabályban meghatározott egyéb
könyvvizsgá ló

ka ma ra

i a zonosítója )

3. adatkezeIés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:

-

sorszám
kérelem időpontja
érintett neve/ azonosító adata
kérelem tartalma
intézkedésmegnevezése
intézkedésdátuma
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
sorszá m

incidens ideje
incidens megnevezése
érintettek köre
érintett személyes adatok
incidens hatása
intézkedések

-

adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősé9e

adatok
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5, érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott
válaszok
nyilvántartása
tartalma:
sorszám

megkeresés tárgya és ideje
érintettek köre
érintett személyes adatok
intézkedések

-

adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

6. adatvédelmi tísztviselő tevékenységéneknyilvántartása

tartalma:
sorszám

tevékenység ideje
tevékenység
megfele lés-el len

ő

rzés

hatá svizsgá lat-észrevétel

felügyeleti hatósá9i együttműködés

7. -eltévedt" adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:
sorszám

beérkezésideje
kérelem tárgya
intézkedés ( pl. vissza kü !dés)

adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
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8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyi!vántartása
tartalma:
sorszám

hatásvizsgálat ideje
műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
szükségesség, arányosságvizsgálata
kockázatok elemzése, kezelése

-

..

\

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő véleménye
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