Adatkezelési tájékoztató
Frissítve: 2020.07.20.
Az Amazon Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet
tér 4.), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy
●

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”)

●

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – („Infotv.”);

●

Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk)

●

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”)

alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik.
Az Adatkezelő a tevékenység során az alább meghatározott személyes adatok vonatkozásában
adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát. Az
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tevékenységgel kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmében és kiemelten fontosnak tartja az
információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan
kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok
biztonságát garantálja. Az Adatfeldolgozó az adatokat kizárólag Magyarország területén kezeli és a
jelen Tájékoztatóban megjelölt adadatfeldolgozókon kívüli személyeknek nem továbbítja.
Az Adatkezelőnek joga van a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak
megfelelően tájékoztatást ad.
1. Az adatkezelés tárgya
Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelővel kötött szerződés alapján termékeket és szolgáltatásokat
nyújtó félként megadott személyazonosító – nem érzékeny – adatokat kezel (a továbbiakban
„Adatok” vagy „Személyes adatok”) (különösen név, vezetéknév, vállalatnév, e-mail-cím stb.),
amelyeket Ön adott meg az Adatkezelő www.amazonkft.hu weboldalon (a továbbiakban „Weboldal”)
történő böngészés során és/vagy az Adatkezelőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelem esetén.
2. Az adatkezelés céljai
A személyes adatait az alábbi célokból kezeljük az előzetes engedélye nélkül szerződéses célokból,
az alábbiak érdekében:

●

a Weboldal kezelése és karbantartása;

●

az Öntől érkező kapcsolatfelvételi kérelmek kezelése;

●

a csalárd tevékenységek vagy a Weboldallal szembeni káros visszaélések megelőzése
vagy feltárása;

●

az Adatkezelői jogok gyakorlása, mint a bíróság előtti védelemhez való jog;

3. Az adatkezelés módja
Az adatainak kezelése elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási,
konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási,
blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.
4. Adattárolás
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, de az
adatgyűjtést követő 2 évet nem meghaladó ideig.
5. Az Adatokhoz való hozzáférés
Az Adataihoz a fenti célokból az alábbiak férhetnek hozzá:
●

az Adatkezelő és/vagy a Csoport vállalatainak munkavállalói és/vagy együttműködő
partnerei az adatkezelésért felelős személyként és/vagy belső Adatfeldolgozóként
és/vagy rendszeradminisztrátorként;

●

az Adatkezelő nevében kiszervezési tevékenységeket végző és az Adatokat belső
Adatfeldolgozóként kezelő harmadik felek vagy egyéb személyek (pl. IT-szolgáltatatók,
szolgáltatók, hitelintézmények, szakmai cégek stb.).

6. Adatközlés
Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel, rendőrséggel vagy
igazságügyi szervekkel, amelyek független Adatkezelői minőségükben intézményi célokból és/vagy
vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint kezelik az adatokat. Az Adatait ezenkívül
harmadik felekkel is közölhetjük (pl. partnerekkel, vállalkozókkal, megbízottakkal stb.), amelyek
független Adatkezelőként fogják kezelni őket a fenti célokhoz elengedhetetlen tevékenységek
végzése érdekében.
7. Az adatkezelés helye
Az Adatkezelő székhelye.
8. Hozzáférésre jogosultak
A szerveren tárolt adatokat az Adatkezelő munkavállalói.

9. Adattovábbítás
Adatai nem kerülnek továbbításra.
10. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei
Az adatszolgáltatás szerződéses célokból kötelező: ezek az Adatok az Adatkezelő szolgáltatásai
érdekében szükségesek, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, nem tudja igénybe
venni az Adatkezelő szolgáltatásait.
11. Az érintettek jogai
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel érintett személyként az alábbiakhoz van joga:
●

megerősítést és érthető tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatos Személyes Adatok
meglétéről vagy hiányáról, akkor is, ha még nem regisztrált;

●

tájékoztatást és, ha szükséges, másolatot kapni az alábbiakról: a) a Személyes Adatok
forrása és kategóriája; b) az alkalmazott módszer, ha az adatkezelés elektronikus
eszközökkel történik; c) az adatkezelés célja és módja; d) az Adatkezelő és az
Adatfeldolgozók azonosítására szolgáló információk; e) azon személyek vagy személyek
kategóriái, akik megkaphatják a Személyes adatokat, vagy akik megismerhetik őket,
különösen, ha a fogadó fél EU-n kívüli ország vagy nemzetközi szervezet; e) a
Személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai; f) az automatizált döntéshozatali folyamatok megléte, és
ha vannak, a mögöttük rejlő módszer, valamint az érintettre vonatkozó jelentőségük és
következményeik; g) a Személyes adatok EU-n kívüli országba vagy nemzetközi
szervezetbe történő továbbítása esetén a megfelelő óvintézkedések megléte;

●

késedelem nélkül megkapni a hiányos Adatok frissítését, helyesbítését, vagy ha érdekli,
az integrációját;

●

elérni az alábbi Adatok törlését, anonimizálását vagy blokkolását: a) törvénytelenül kezelt
adatok; b) az adatgyűjtés vagy későbbi adatkezelés céljával kapcsolatban már nem
szükséges adatok; c) ha visszavonja a hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapul,
nincs más jogalap az adatkezelésre; d) ha nem egyezik bele az adatkezelésbe, és nincs
olyan jogalap, amely ezt felülírná; e) a jogi kötelezettségekkel összhangban; f)
gyermekekre vonatkozó adatok. Az Adatkezelő megtagadhatja az Adatok törlését, ha az
adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) jogi kötelezettséggel összhangban,
közérdekű,

illetve

közhatalmi

jogosítvány

gyakorlásához

szükséges

feladat

teljesítéséhez; c) közérdekű okokból; d) közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási
vagy statisztikai célokból; e) jogi panaszok benyújtásához;
●

korlátozni az adatkezelést, ha: a) a Személyes adatok pontossága megkérdőjelezhető; b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a Személyes adatok törlését; c) az

Adatok jogi panaszok benyújtásához történő igénylése esetén; d) annak folyamatban
lévő ellenőrzése esetén, hogy az Adatkezelő jogalapjai felülírják-e az érintett jogalapjait;
●

az Önre vonatkozó Személyes adatokat strukturált, széles körben elterjedt, géppel
olvasható formában megkapni, és továbbítani őket egy másik adatkezelőnek anélkül,
hogy ezt az adatkezelő, akinek a személyes adatokat megadta, akadályozná, ha az
adatkezelés automatizált formában történik;

●

részben vagy teljes mértékben megtagadni az alábbiakat: a) az Önnel kapcsolatos
Személyes adatok kezelését jogos indokok alapján, akkor is, ha elengedhetetlen az
Adatgyűjtés szempontjából; b) az Önnel kapcsolatos személyes adatoknak az operátor
beavatkozása nélküli, automatikus hívórendszeren, e-mailen és/vagy hagyományos
marketinges

módszereken

(telefonon

és/vagy

papíralapú

levélen)

keresztüli

reklámanyagküldés, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció
céljából történő kezeléséhez.
●

panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnek.

Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles közölni az Ön joggyakorlását minden
harmadik féllel, akiknek továbbította a Személyes adatokat, kivéve egyes különleges esetekben (pl.,
ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).
12. A jogok gyakorlásának módjai
Jogait bármikor gyakorolhatja:
●

ha ajánlott levelet küld az Adatkezelő címére;

●

ha e-mailt küld a eurokun@optanet.hu címre;

●

ha felhívja az alábbi telefonszámot: +3676550054.

13. Adatkezelő, Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek
Az Adatkezelő:
●

AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6090
Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 4.)

A kinevezett Adatvédelmi Tisztviselő:
●

Szőkéné Vörös Rozália

●

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Újtemető u. 15/C

●

Telefonszám: +36209806419

●

E-mail cím: eurokun@optanet.hu

Az Adatfeldolgozók adatai, elérhetősége az Adatkezelő irodájában található (6090 Kunszentmiklós,
Újtemető u. 15/C)

14. A weboldalon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás
Az Adatkezelő a Weboldal használatának elemzése és ezáltal a Weboldal tartalmának javítása
érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az
Ön böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Ön böngészője visszaküld
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a Weboldal tekintetében.
A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az
„Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb
iránymutatást az alábbi biztonságos online kommunikációról szóló honlapokon kaphat:
●

Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség: http://www.youronlinechoices.com/hu/

●

Társaság a Szabadságjogokért: http://www.nopara.org/blank-bvzk2

A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics
beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti. A Google Analytics sütik kezelésének
jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a
magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása,
amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. A Google Analytics
sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap
használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap
fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások
számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a
felhasználót azonosítanák. A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás
az

alábbi

honlapokon

érhető

el:

Google

adatvédelmi

irányelv

(https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/) Google Analytics fejlesztőknek szóló tájékoztató
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
15. Jogorvoslati lehetőségek
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az
adatfelvételénél

jelzett

módon,

illetve

az

Adatkezelő

jelen

Tájékoztatójában

feltüntetett

elérhetőségein.
Az Ön kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más

jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az Ön erre irányuló kérelemre
írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak
megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Az Adatkezelő zárolja az Ön személyes adatot, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést Ön kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére.
Amennyiben az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30
napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a
megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett
jogos érdekét nem sérti.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
●

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

●

a

személyes

adat

felhasználása

vagy

továbbítása

közvetlen

üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
●

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön az Adatkezelőnek a meghozott
döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat.
Az Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül
a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő
nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van,
forduljon az Adatkezelőhöz a 13. pontban megjelölt elérhetőségeken.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Kunszentmiklós, 2020. 07. 20.

