A Számláló Bt. Adatvédelmi Szabályzatának 2. sz. melléklete

A Számláló Bt. által üzemeltetett online áruház (a továbbiakban: webshop) keretében
megvalósuló adatkezelésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
A Számláló Bt. a www.autistabolt.hu weblapon/URL címen működő webshop üzemeltetőjeként az
adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el.
Amennyiben Ön a weblapot felkeresi, ott regisztrál, árut vásárol, vagy tájékoztatás/információ kérése
céljából kapcsolatba lép velünk az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes
adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.

1. Az Adatkezelő adatai
•

cégnév:

SZÁMLÁLÓ Pénzügyi és Szolgáltató Betéti Társaság

•

székhely:

1048. Budapest, Székes utca 5. 4. em. 16.

•

cégjegyzékszám:

01 06 763055

•
•

telefonszám:
e-mail:
szamlalobt@gmail.com
A továbbiakban: Adatkezelő vagy Számláló Bt.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.
1.a.A fenti weblapon üzemeltetett webshopban a vásárlás menete a következő:
I.
amennyiben valamely a weblapon található terméket meg szeretné vásárolni ezt
megteheti
regisztráció nélkül, illetve regisztrációt és felhasználói fiók létrehozását
követően (ez utóbbi
esetben a későbbi vásárlásai egyszerűbben bonyolíthatóak)
I.
Termék kiválasztása
II.
Kosárba helyezés
Pénztár
III.
IV.
Személyes adatok megadása ( regisztráció nélkül is)
V.
Szállítási és fizetési mód kiválasztása
VI.
Adatok ellenőrzése és a rendelés jóváhagyása
VII.
A megrendelés visszaigazolása az ön által megadott e-mail címre
VIII. A termék átvétele/vagy az Ön választása szerint kiszállítása
IX.
A számla megküldése (személyes átvételnél személyesen, kiszállítás esetén postai
úton).

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre
A weblapon 16. életévét be nem töltött személy nem hozhat létre felhasználói fiókot, illetve a
webshopon keresztül nem vásárolhat. A weblapon mindenki saját adatival regisztrálhat, az
Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a regisztráció során megadott személyes adatok
helyességét. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva
regisztrál, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti! Kérjük, hogy
regisztrációja esetén, amennyiben a megadott adataiban változás következik be, azok frissítésére
ügyeljen!
2.a. Amennyiben Ön a webshopon keresztül történő vásárlást megelőzően tájékoztatás/információ
kérése céljából – azaz a szerződés előkészítése érdekében - kapcsolatba lép velünk az
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adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

•

név

•

e-mail cím

•

opcionálisan telefonszám

2.b. Amennyiben Ön vásárol a webshopbanaz adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

•

vezetéknév, utónév

•

számlázási cím

•

e-mail cím

•

telefonszám

•

amennyiben a megvásárolt termék Ön által kiválasztott kiszállítási módjához
szükséges a
lakcíme, vagy aktuális tartózkodási helye

Amennyiben Ön a webshopon keresztül vásárló/vásárolni szándékozó jogi személy képviselője,
úgy az adatkezelés fenti esetekben az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát, illetve ha a
megvásárolt termék Ön által kiválasztott kiszállítási módjához szükséges aktuális tartózkodási
helyét érinti.
2.c.Amennyiben Ön a vásárlás megkönnyítése, meggyorsítása érdekében személyes felhasználói
fiókot hoz létre, adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

•

vezetéknév, utónév

•

e-mail cím

•

telefonszám

•

opcionálisan fax szám

•

felhasználói név

•

jelszó (pontosabban a jelszó olyan kódolt lenyomata, amely kizárólag a jelszó
helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle
visszaállítani)

3. Az adatkezelés jogalapja, célja
3.a. Amennyiben Ön a webshopon keresztül történő vásárlást megelőzően tájékoztatás/információ
kérése céljából – azaz a szerződés/vásárlás előkészítése érdekében - kapcsolatba lép velünk, az
adatkezelés jogalapja az adatkezelővel létrehozandó (adás-vételi)szerződés előkészítése.
Az adatkezelés célja ebben az esetben, hogy megtegyük azokat az előkészületeket (pl. bizonyos
áruk általunk történő berendelése, készleten lévő áruk ellenőrzése, egyes árucikkekről bővebb
tájékoztatás adása), amelyeket Ön kért tőlünk, illetve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez
szükséges elérhetőség biztosítása, annak érdekében, hogy az előkészületi tevékenységek
eredményéről Ön tájékoztathassuk.
3.b. Amennyiben Ön vásárol a webshopban úgy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Ön
között létrejött szerződés teljesítése.
Adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megvásárolt áru Önhöz történő
eljuttatása, kiszállítása, a szerződéssel kapcsolatos számlázás, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése. Összefoglalóan: a teljesítés biztosítása érdekében az érintett felek,
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illetve a képviseletükben eljáró személyek beazonosíthatóságának biztosítása, továbbáa
szerződéshez kapcsolódóan a Számláló Bt. terhelő további jogi kötelezettségek (pl. számviteli,
adóbevallással kapcsolatos kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása.
A személyes adatainak szolgáltatása részben a szerződés megkötésének feltétele (ennek hiányában
joghatályosan a szerződéskötés nem lehetséges), másrészt az Adatkezelőt terhelő további jogi
kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges, vagyis a személyes adatai szolgáltatásának hiányában a
szerződéskötés, illetve annak teljesítése nem lehetséges.
3.c. Amennyiben Ön a vásárlás megkönnyítése, meggyorsítása érdekében személyes felhasználói
fiókot hoz létre, adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása.
Az adatkezelés célja ekkor az áru megvásárlásával kapcsolatos teendők egyszerűsítése, gyorsítása.
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok megadása – azaz a regisztráció – a
webshopban történő vásárlásnak nem feltétele, az az Ön döntésén, hozzájárulásán múlik,
amelyet bármikor visszavonhat, ez esetben adatait haladéktalanul törli az adatkezelő.
3.d.
A weblap, illetve a weblapon keresztül az adatkezelő külső internetes szolgáltatói
GoogleAnalytics/Adwordskövető kódokat használnak annak érdekében, hogy a Önt később más
weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső szolgáltatók ezen cookie-k
segítségével tárolják, ha Ön korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján
hirdetéseket jelenítenek meg az Ön számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes
webhelyein, így a weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg Ön felé.
A weblap vizuális hirdetéseken alapuló GoogleAnalytics funkciókat alkalmaz. A weblap
hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken.
Ön jogosult rá, hogy a GoogleAnalytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat
hirdetéseit - amennyiben rendelkezik Google fiókkal - a Google fiókjába történő belépésével és a
megfelelő beállítások útján letiltsa vagy személyre szabja.
A Google által adatkezelésről részletesebb információkat az alábbi weblapon találhat:
https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy
Az Adatkezelő elektronikus hirdetés, piackutatás, az érintetteknek szóló hírlevél küldés céljából nem
kezeli az érintettek adatait, ilyen célból adatbázist nem épít, és másnak sem adja át a személyes adatait.
(A weblapon jelenleg nincs felugró ablak, ami a sütik alkalmazásához való hozzájárulást lehetővé
tenné, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján lehet eldönteni, hogy pontosan milyen sütik vannak
alkalmazva, és milyen célból, illetve a szolgáltató megnevezése is a szerződés szerint lehetséges, így a
szerződés lényeges!)

4. Az adatkezelés időtartama
4.a. Amennyiben Ön a webshopon keresztül történő vásárlást megelőzően tájékoztatás/információ
kérése céljából – azaz a szerződés előkészítése érdekében - lép velünk kapcsolatba, és ezt
követően az Adatkezelővel szerződéskötésre – azaz áru megrendelésére, vásárlására – nem kerül
sor az Ön személyes adatait haladéktalanul töröljük.
4.b. Amennyiben Ön vásárol a webshopban, úgy a szerződés kapcsán kezelt személyes adatait a
polgári jogi követelések általános elévülési időtartamán belül, vagyis a szerződés tejesítését követő
öt évig kezeli az Adatkezelő. Azon személyes adatait, amelyek a szerződéses pénzügyi
elszámolási, illetve az azzal kapcsolatos számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges
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iratokban találhatóak (pl. szerződés, számla) a Számláló Bt. - tekintettel a számviteli törvény
vonatkozó rendelkezéseire1 - a szerződés tejesítését követő nyolc évig őrzi meg, majd azokat törli.
4.c. Amennyiben Ön a vásárlás megkönnyítése, meggyorsítása érdekében személyes felhasználói
fiókot hoz létre, úgy a felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatait a Számláló Bt. az Ön
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli/őrzi. Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor
jogosult visszavonni az adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet
meg:

•

postai úton az adatkezelő címére (1048. Budapest, Székes utca 5. 4. em. 16.) küldött
levélben
• e-mailben a szamlalobt@gmail.come-mail címre küldve
Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön regisztrációhoz
szükséges adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján
végzett adatkezelések jogszerűségét.

5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei
Az Adatkezelő webshop, illetve az annak internetes megjelenítésére szolgáló weblap informatikai
üzemeltetése érdekében (tárhely ill. un. alkalmazás szolgáltatás) külső szolgáltatót vesz igénybe,
amely külső szoláltató a webshop útján történő vásárlásokhoz, weblaplátogatásokhoz kapcsolódó
személyes adatokat adatfeldolgozóként (vagyis az Adatkezelő megbízása folytán) kezeli.
Az adatfeldolgozó adatai

•
•
•

Az adatfeldolgozó neve: DoclerWeb Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: info@doclerweb.hu, tel.: 06 (1) 432 31 35

Ha az érintett a megvásárolt termék kiszállítása érdekében futárszolgálat közreműködését veszi
igénybe, ilyen esetekben az áru kiszállítása érdekében az érintett bizonyos személyes adatai a
közreműködő futárszolgálat, illetve dolgozója részére átadásra kerülnek.

•

Az adatfeldolgozó neve:

Magyar Posta Zrt.

•

Az adatfeldolgozó címe:

1138 Budapest Dunavirág utca 2-6

•

Az adatfeldolgozó elérhetősége:

36-1-767-8200

A fentieken túl a kezelt személyes adatairól a jogszabályokban meghatározott esetekben az
Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére szintén adatot szolgáltat, azaz továbbít.
5.a Adattovábbítás harmadik (EU-n kívüli) országba
Az Adatkezelő nem végez az Európai Unión kívülre irányuló adattovábbítást.

6. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

1

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §
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Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön
jogosult:
•

a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

•

pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;

•

kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön
hozzájárulásán alapul

•

személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

•

tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor
visszavonni,

•

sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz fordulni2.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a Számláló Bt. általi kezelése
kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint
nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes
felügyeleti hatósághoz fordulni.
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím:1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: (1) 391 1400
Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz fordulást tervezi, előzetesen az
Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében
a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.
Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek
megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a
felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a
megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított
legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.
Jelen tájékoztató a Számláló Bt. Adatvédelmi Szabályzatának részét képezi és azzal együtt
kezelendő, értelmezendő. A Számláló Bt. Adatvédelmi Szabályzata megtekinthető, illetve
letölthető az alábbi webhelyről: ………., továbbá a Számláló Bt. székhelyén (1048.
Budapest, Székes utca 5. 4. em. 16.) .

Az érintett nyilatkozata:
Kijelentem, hogy a Számláló Bt. Adatvédelmi Szabályzatát, valamint a jelen adatkezelési
tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
(a weblapon itt kell majd egy kis négyzet, ahol ki kell majd pipálnia az érintettnek, hogy elfogadja
– nem lehet eleve kipipált állapotban!!!!)

2
A megjelölt jogok tartalmáról a részletes tájékoztató
a Számláló Bt. Adatvédelmi Szabályzatában olvasható

