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BEVEZETÉS
A Málnalevél Patika Kft. 2623 Kismaros Kossuth Lajos u. 16. telsz.:06-27-350-918
(a tovabbiakban: Szolgaltato, adatkezelo) ala veti magat a kovetkezo tajekoztatonak.
A termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno
vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon
kívül helyezeserol (altalanos adatvedelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ES A
TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aprilis 27.) szerint az alabbi tajekoztatast
adjük.
Jelen adatkezelesi tajekoztato az alabbi oldalak adatkezeleset szabalyozza: ,
www.malnalaevelpatika.hu,www.kerdezzegyogyszereszet.hu
Az
adatkezelesi
tajekoztato
elerheto
az
alabbi
oldalrol:
https://www.malnalevelpatika.hü/informaciok-webshop/adatvedelmi-nyilatkozat
A tajekoztato modosítasai a fenti címen torteno kozzetetellel lepnek hatalyba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Nev: Malnalevel Patika Kft.
Szekhely:2623 Kismaros Kossüth Lajos ü.16
E-mail: info@malnalevelpatika.hü
Telefon:06-27-350-918
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI :
Nev: Kocsisne dr Balogh Annamaria
Szekhely: 2623 Kismaros Kossüth Lajos ü. 16.
E-mail: info@malnalevelpatika.hü
Telefon: 06-27-350-918
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „szemelyes adat”: azonosított vagy azonosíthato termeszetes szemelyre („erintett”)
vonatkozo barmely informacio; azonosíthato az a termeszetes szemely, aki kozvetlen
vagy kozvetett modon, külonosen valamely azonosíto, peldaül nev, szam,
helymeghatarozo adat, online azonosíto vagy a termeszetes szemely testi, fiziologiai,
genetikai, szellemi, gazdasagi, kültüralis vagy szocialis azonossagara vonatkozo egy
vagy tobb tenyezo alapjan azonosíthato;
2. „adatkezeles”: a szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon aütomatizalt vagy nem
aütomatizalt modon vegzett barmely müvelet vagy müveletek osszessege, így a
gyüjtes, rogzítes, rendszerezes, tagolas, tarolas, atalakítas vagy megvaltoztatas,
lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles tovabbítas, terjesztes vagy egyeb modon
torteno hozzaferhetove tetel ütjan, osszehangolas vagy osszekapcsolas, korlatozas,
torles, illetve megsemmisítes;
3. „adatkezelo”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ügynokseg vagy
barmely egyeb szerv, amely a szemelyes adatok kezelesenek celjait es eszkozeit
onalloan vagy masokkal együtt meghatarozza; ha az adatkezeles celjait es eszkozeit az
ünios vagy a tagallami jog hatarozza meg, az adatkezelot vagy az adatkezelo
kijelolesere vonatkozo külonos szempontokat az ünios vagy a tagallami jog is
meghatarozhatja;
4. „adatfeldolgozo”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ügynokseg
vagy barmely egyeb szerv, amely az adatkezelo neveben szemelyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ügynokseg vagy
barmely egyeb szerv, akivel vagy amellyel a szemelyes adatot kozlik, függetlenül attol,
hogy harmadik fel-e. Azon kozhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgalat kereteben
az ünios vagy a tagallami joggal osszhangban ferhetnek hozza szemelyes adatokhoz,
nem minosülnek címzettnek; az említett adatok e kozhatalmi szervek altali kezelese
meg kell, hogy feleljen az adatkezeles celjainak megfeleloen az alkalmazando
adatvedelmi szabalyoknak;
6. „az erintett hozzajarülasa”: az erintett akaratanak onkentes, konkret es megfelelo
tajekoztatason alapülo es egyertelmü kinyilvanítasa, amellyel az erintett nyilatkozat
vagy a megerosítest felreerthetetlenül kifejezo cselekedet ütjan jelzi, hogy
beleegyezeset adja az ot erinto szemelyes adatok kezelesehez;
7. „adatvedelmi incidens”: a biztonsag olyan serülese, amely a tovabbított, tarolt vagy
mas modon kezelt szemelyes adatok veletlen vagy jogellenes megsemmisíteset,
elveszteset, megvaltoztatasat, jogosülatlan kozleset vagy az azokhoz valo jogosülatlan
hozzaferest eredmenyezi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A szemelyes adatok:
a) kezeleset jogszerüen es tisztessegesen, valamint az erintett szamara atlathato
modon kell vegezni („jogszerüseg, tisztesseges eljaras es atlathatosag”);
b) gyüjtese csak meghatarozott, egyertelmü es jogszerü celbol tortenjen, es azokat ne
kezeljek ezekkel a celokkal ossze nem egyeztetheto modon; a 89. cikk (1)
bekezdesenek megfeleloen nem minosül az eredeti cellal ossze nem
egyeztethetonek a kozerdekü archivalas celjabol, tüdomanyos es tortenelmi
kütatasi celbol vagy statisztikai celbol torteno tovabbi adatkezeles („celhoz
kotottseg”);
c) az adatkezeles celjai szempontjabol megfeleloek es relevansak kell, hogy legyenek,
es a szüksegesre kell korlatozodniük („adattakarekossag”);
d) pontosnak es szükseg eseten naprakesznek kell lenniük; minden eszszerü
intezkedest meg kell tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai
szempontjabol pontatlan szemelyes adatokat haladektalanül toroljek vagy
helyesbítsek („pontossag”);
e) tarolasanak olyan formaban kell tortennie, amely az erintettek azonosítasat csak a
szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez szükseges ideig teszi lehetove; a
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torteno tarolasara csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a szemelyes adatok kezelesere a 89. cikk (1) bekezdesenek
megfeleloen kozerdekü archivalas celjabol, tüdomanyos es tortenelmi kütatasi
celbol vagy statisztikai celbol kerül majd sor, az e rendeletben az erintettek
jogainak es szabadsagainak vedelme erdekeben eloírt megfelelo technikai es
szervezesi intezkedesek vegrehajtasara is figyelemmel („korlatozott
tarolhatosag”);
f) kezeleset oly modon kell vegezni, hogy megfelelo technikai vagy szervezesi
intezkedesek alkalmazasaval biztosítva legyen a szemelyes adatok megfelelo
biztonsaga, az adatok jogosülatlan vagy jogellenes kezelesevel, veletlen
elvesztesevel, megsemmisítesevel vagy karosodasaval szembeni vedelmet is
ideertve („integritas es bizalmas jelleg”).
Az adatkezelo felelos a fentiek megfelelesert, tovabba kepesnek kell lennie e megfeleles
igazolasara („elszamoltathatosag”).
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ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyüjtes tenye, a kezelt adatok kore es az adatkezelés célja:

Személyes adat
Felhasznaloi nev
Jelszo

Az adatkezelés célja
Azonosítas, a regisztracio lehetove tetele.
A felhasznaloi fiokba torteno biztonsagos
belepest szolgalja.
A kapcsolatfelvetelhez, a vasarlashoz es a
szabalyszerü
szamla
kiallítasahoz
szükseges.
A biztonsagos gyogyszerrendeles szabalyai
miatt szükseges.
Kapcsolattartas.
Kapcsolattartas, a szamlazassal, vagy a
szallítassal
kapcsolatos
kerdesek
hatekonyabb egyeztetese.
A szabalyszerü szamla kiallítasa, tovabba a
szerzodes
letrehozasa,
tartalmanak
meghatarozasa, modosítasa, teljesítesenek
figyelemmel kíserese, az abbol szarmazo
díjak szamlazasa, valamint az azzal
kapcsolatos kovetelesek ervenyesítese.
A hazhoz szallítas lehetove tetele.
Technikai müvelet vegrehajtasa.
Technikai müvelet vegrehajtasa.

Vezetek-es keresztnev
Eletkor
E-mail cím
Telefonszam
Szamlazasi nev es cím

Szallítasi nev es cím
A vasarlas/regisztracio idopontja
A vasarlas/regisztracio kori IP cím

Sem a felhasznalonev, sem az e-mail cím eseteben nem szükseges, hogy szemelyes adatot
tartalmazzon.
2. Az erintettek kore: A webshop weboldalon regisztralt/vasarlo valamennyi erintett.
3. Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje: A regisztracio torlesevel

azonnal. Az erintett altal megadott barmely szemelyes adat torleserol az adatkezelo a
GDPR 19. cikke alapjan, elektroniküs üton tajekoztatja az erintettet. Ha az erintett
torlesi kerelme kiterjed az altala megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelo a
tajekoztatast kovetoen az e-mail címet is torli. Kiveve a szamviteli bizonylatok
eseteben, hiszen a szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 169. § (2) bekezdese alapjan
8 evig meg kell orizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
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4.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A szemelyes adatokat az adatkezelo sales es marketing
münkatarsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartasaval.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:





Az erintett kerelmezheti az adatkezelotol a ra vonatkozo szemelyes adatokhoz valo
hozzaferest, azok helyesbíteset, torleset vagy kezelesenek korlatozasat, es
tiltakozhat az ilyen szemelyes adatok kezelese ellen, valamint
az erintettnek joga van az adathordozhatosaghoz, tovabba a hozzajarülas barmely
idopontban torteno visszavonasahoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai üton a Malnalevel Patika Kft. 2623 Kismaros Kossüth Lajos ü.16 címen,
- e-mail ütjan : info@malnalevelpatika.hü
e-mail címen,
- telefonon 06-27-350-918-as szamon.
- https://www.malnalevelpatika.hü/?view=shopLogin&regformID=84

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdes b) pontja,

7.2. Az

elektroniküs kereskedelemi szolgaltatasok, valamint az informacios
tarsadalommal osszefüggo szolgaltatasok egyes kerdeseirol szolo 2001. evi CVIII.
torveny (a tovabbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdese:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez
a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3.
A szamviteli jogszabalyoknak megfelelo szamlat kiallítasa eseten a 6. cikk
(1) bekezdes c) pontja.
7.4. A szerzodesbol eredo kovetelesek ervenyesítese eseten
Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny 6:21. §-a szerint 5 ev.

a

Polgari

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tajekoztatjük, hogy



az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
köteles a szemelyes adatokat megadni, hogy tüdjük a rendeleset teljesíteni.
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az adatszolgaltatas elmaradasa azzal a következményekkel jar, hogy nem tüdjük
a rendeleset feldolgozni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás
1. Adatfeldolgozo altal ellatott tevekenyseg: Termekek kiszallítasa, füvarozas
2. Adatfeldolgozo megnevezese es elerhetosege:
Fütarszolgalat: Magyar Posta Zrt MPL fütarszolgalat
Magyar Posta Zrt. Ugyfelszolgalati Igazgatosag 3512 Miskolc
Tel.:06-46-503-899
email:customer.service@posta.hu,ugyfelszolgalat@posta.hu

3. Az adatkezeles tenye, a kezelt adatok kore: Szallítasi nev, szallítasi cím,

telefonszam, e-mail cím.

4. Az erintettek kore: A hazhozszallítast kero valamennyi erintett.
5. Az adatkezeles celja: A megrendelt termek hazhoz szallítasa.
6. Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje: A hazhozszallítas

lebonyolítasaig tart.

7. Az adatfeldolgozas jogalapja: 6. cikk (1) bekezdes b) pontja.
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Online fizetés
1. Adatfeldolgozo altal ellatott tevekenyseg: Ónline fizetes
2. Adatfeldolgozo megnevezese es elerhetosege:
K&H Bank Zrt 1095 Büdapest, Lechner Ódon fasor 9.
levelezesi cím: K&H Bank 1851 Büdapest
kozponti telefonszam: +36 1328 9000
fax: +36 1328 9696
e-mail cím: bank@kh.hü

3. Az adatkezeles tenye, a kezelt adatok kore: Szamlazasi nev, szamlazasi cím, e-mail

cím, bankszamlaszam, vasarlas osszege.

4. Az erintettek kore: A online vasarlast kero valamennyi erintett.
5. Az adatkezeles celja: Az online fizetes lebonyolítasa, a tranzakciok visszaigazolasa

es a felhasznalok vedelme erdekeben vegzett fraüd-monitoring (visszaelesek
ellenorzese).

6. Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje: Az online fizetes

lebonyolítasaig tart.

7. Az adatfeldolgozas jogalapja: 6. cikk (1) bekezdes c) pontja, illetve az elektroniküs

kereskedelemi szolgaltatasok, valamint az informacios tarsadalommal osszefüggo
szolgaltatasok egyes kerdeseirol szolo 2001. evi CVIII. torveny 13/A. § (3)
bekezdese.
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Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozo altal ellatott tevekenyseg: Tarhely-szolgaltatas
2. Adatfeldolgozo megnevezese es elerhetosege:
Webmark Eürope Kft
8913 Egervar Szechenyi ü. 50
ügyfel@webmark.hü
Telefonszam: 06-20-911-7748

3. Az adatkezeles tenye, a kezelt adatok kore: Az erintett altal megadott valamennyi

szemelyes adat.

4. Az erintettek kore: A weboldalt hasznalo valamennyi erintett.
5. Az adatkezeles celja: A weboldal elerhetove tetele, megfelelo mükodtetese.
6. Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje: Az adatkezelo es a

tarhely-szolgaltato kozotti megallapodas megszüneseig, vagy az erintettnek a
tarhely-szolgaltato fele intezett torlesi kerelmeig tart az adatkezeles.

7. Az adatfeldolgozas jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdes c) es f) pontja, illetve az

elektroniküs kereskedelemi szolgaltatasok, valamint az informacios
tarsadalommal osszefüggo szolgaltatasok egyes kerdeseirol szolo 2001. evi CVIII.
torveny 13/A. § (3) bekezdese.
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1.

Webarühazakra jellemzo cookie-k az ügynevezett „jelszoval vedett münkamenethez
hasznalt cookie”, „bevasarlokosarhoz szükseges cookie-k” es „biztonsagi cookie-k”,
melyek hasznalatahoz nem szükseges elozetes hozzajarülast kerni az erintettektol.

2.

Az adatkezeles tenye, a kezelt adatok kore: Egyedi azonosítoszam, datümok,
idopontok

3.

Az erintettek kore: A weboldalt latogato valamennyi erintett.

4.

Az adatkezeles celja: A felhasznalok azonosítasa, a „bevasarlokosar” nyilvantartasara
es a latogatok nyomon kovetese.

5.

Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje:

Süti típusa

Münkamenet
sütik (session)

Adatkezelés
jogalapja
Az elektroniküs
kereskedelmi
szolgaltatasok,
valamint az
informacios
tarsadalmi
szolgaltatasok egyes
kerdeseirol szolo
2001. CVIII. torveny
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdese

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

A vonatkozo
latogatoi
münkamenet
lezarasaig tarto
idoszak

connect.sid

6.

Az adatok megismeresere jogosült lehetseges adatkezelok szemelye: A cookie-k
hasznalataval nem kezel szemelyes adatokat az adatkezelo.

7.

Az erintettek adatkezelessel kapcsolatos jogainak ismertetese: Az erintettnek
lehetosegük van a cookie-kat torolni a bongeszok Eszkozok/Beallítasok menüjeben
altalaban az Adatvedelem menüpont beallítasai alatt.

8.

Az adatkezeles jogalapja: Az erintettol hozzajarülas nem szükseges, amennyiben a
cookie-k hasznalatanak kizarolagos celja az elektroniküs hírkozlo halozaton keresztül
torteno kozlestovabbítas vagy arra az elofizeto vagy felhasznalo altal kifejezetten kert,
az informacios tarsadalommal osszefüggo szolgaltatas nyüjtasahoz a szolgaltatonak
feltetlenül szüksege van.
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GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1.

A „Google AdWords” nevü online reklamprogramot hasznalja az adatkezelo, tovabba
annak keretein belül igenybe veszi a Google konverziokoveto szolgaltatasat. A Google
konverziokovetes a Google Inc. elemzo szolgaltatasa (1600 Amphitheatre Parkway,
Moüntain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.

Amikor Felhasznalo egy weboldalt Google-hirdetes altal er el, akkor egy a
konverziokoveteshez szükseges cookie kerül a szamítogepere. Ezeknek a cookie-knak
az ervenyessege korlatozott, es nem tartalmaznak semmilyen szemelyes adatot, így a
Felhasznalo nem is azonosíthato altalük.

3.

Amikor a Felhasznalo a weboldal bizonyos oldalait bongeszi, es a cookie meg nem jart
le, akkor a Google es az adatkezelo is lathatja, hogy Felhasznalo a hirdetesre kattintott.

4.

Minden Google AdWords ügyfel masik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon kovetni.

5.

Az informaciok – melyeket a konverziokoveto cookie-k segítsegevel szereztek – azt a
celt szolgaljak, hogy az AdWords konverziokovetest valaszto ügyfeleinek szamara
konverzios statisztikakat keszítsenek. Az ügyfelek így tajekozodnak a hirdetesükre
kattinto es konverziokoveto címkevel ellatott oldalra tovabbított felhasznalok
szamarol. Azonban olyan informaciokhoz nem jütnak hozza, melyekkel barmelyik
felhasznalot azonosítani lehetne.

6.

Ha nem szeretne reszt venni a konverziokovetesben, akkor ezt elütasíthatja azaltal,
hogy bongeszojeben letiltja a cookie-k telepítesenek lehetoseget. Ezütan Ón nem fog
szerepelni a konverziokovetesi statisztikakban.

7.

Tovabbi informacio valamint a Google adatvedelmi nyilatkozata az alabbi oldalon
erheto el: www.google.de/policies/privacy/
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazast hasznalja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemzo szolgaltatasa. A Google Analytics ügynevezett „cookie-kat”, szovegfajlokat
hasznal, amelyeket a szamítogepere mentenek, így elosegítik Felhasznalo altal
latogatott weblap hasznalatanak elemzeset.

2.

A Felhasznalo altal hasznalt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal letrehozott
informaciok rendszerint a Google egyik USA-beli szerverere kerülnek es tarolodnak.
Az IP-anonimizalas weboldali aktivalasaval a Google a Felhasznalo IP-címet az
Eüropai Unio tagallamain belül vagy az Eüropai Gazdasagi Tersegrol szolo
megallapodasban reszes mas allamokban elozoleg megrovidíti.

3.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban levo szerverere torteno tovabbítasara es ottani
lerovidítesere csak kiveteles esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetojenek
megbízasabol a Google ezeket az informaciokat arra fogja hasznalni, hogy kiertekelje,
hogyan hasznalta a Felhasznalo a honlapot, tovabba, hogy a weboldal
üzemeltetojenek a honlap aktivitasaval osszefüggo jelenteseket keszítsen, valamint,
hogy a weboldal- es az internethasznalattal kapcsolatos tovabbi szolgaltatasokat
teljesítsen.

4.

A Google Analytics keretein belül a Felhasznalo bongeszoje altal tovabbított IP-címet
nem vezeti ossze a Google mas adataival. A cookie-k tarolasat a Felhasznalo a
bongeszojenek megfelelo beallítasaval megakadalyozhatja, azonban felhívjük
figyelmet, hogy ebben az esetben elofordülhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
fünkcioja lesz teljes korüen hasznalhato. Megakadalyozhatja tovabba, hogy a Google
gyüjtse es feldolgozza a cookie-k altali, a Felhasznalo weboldalhasznalattal
kapcsolatos adatait (beleertve az IP-címet is), ha letolti es telepíti a kovetkezo linken
elerheto bongeszo plügint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptoüt?hl=hü
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HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1.

A gazdasagi reklamtevekenyseg alapveto felteteleirol es egyes korlatairol szolo 2008.
evi XLVIII. torveny 6. §-a ertelmeben Felhasznalo elozetesen es kifejezetten
hozzajarülhat ahhoz, hogy Szolgaltato reklamajanlataival, egyeb küldemenyeivel a
regisztraciokor megadott elerhetosegein megkeresse.

2.

Tovabba Ugyfel a jelen tajekoztato rendelkezeseit szem elott tartva hozzajarülhat
ahhoz, hogy Szolgaltato a reklamajanlatok küldesehez szükseges szemelyes adatait
kezelje.

3.

Szolgaltato nem küld keretlen reklamüzenetet, es Felhasznalo korlatozas es indokolas
nelkül, ingyenesen leiratkozhat az ajanlatok küldeserol. Ebben az esetben Szolgaltato
minden - a reklamüzenetek küldesehez szükseges - szemelyes adatat torli
nyilvantartasabol es tovabbi reklamajanlataival nem keresi meg a Felhasznalot.
Felhasznalo a reklamokrol leiratkozhat az üzenetben levo linkre kattintva.
4. Az adatgyüjtes tenye, a kezelt adatok kore es az adatkezelés célja:

Személyes adat
Nev, e-mail cím, eletkor.
A feliratkozas idopontja
A feliratkozas kori IP cím

Az adatkezelés célja
Azonosítas, a hírlevelre valo feliratkozas
lehetove tetele.
Technikai müvelet vegrehajtasa.
Technikai müvelet vegrehajtasa.

5.

Az erintettek kore: A hírlevelre feliratkozo valamennyi erintett.

6.

Az adatkezeles celja: reklamot tartalmazo elektroniküs üzenetek (e-mail, sms, püsh
üzenet) küldese az erintett reszere, tajekoztatas nyüjtasa az aktüalis informaciokrol,
termekekrol, akciokrol, üj fünkciokrol stb.

7.

Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje: a hozzajarülo nyilatkozat
visszavonasaig, azaz a leiratkozasig tart az adatkezeles.

8.

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: folyamatban...

9.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A szemelyes adatokat az adatkezelo sales es marketing
münkatarsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartasaval.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:



Az erintett kerelmezheti az adatkezelotol a ra vonatkozo szemelyes adatokhoz valo
hozzaferest, azok helyesbíteset, torleset vagy kezelesenek korlatozasat, es
14
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tiltakozhat az ilyen szemelyes adatok kezelese ellen, valamint
az erintettnek joga van az adathordozhatosaghoz, tovabba a hozzajarülas barmely
idopontban torteno visszavonasahoz.

11.A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai üton a 2623, Kismaros Kossüth Lajos ü.16. címen,
- e-mail ütjan : info@malnalevelpatika.hü
e-mail címen,
- telefonon 06-27-350-918 a szamon.
12. Az erintett barmikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelrol.

13. Az adatkezelés jogalapja: az erintett hozzajarülasa, 6. cikk (1) bekezdes a) es f)
pontja, es a gazdasagi reklamtevekenyseg alapveto felteteleirol es egyes korlatairol
szolo 2008. evi XLVIII. torveny 6. § (5) bekezdese:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak
visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

14. Tajekoztatjük, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapül.
köteles a szemelyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tolünk.
az adatszolgaltatas elmaradasa azzal a következményekkel jar, hogy nem
tüdünk Ónnek hírlevelet küldeni.
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PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyüjtes tenye, a kezelt adatok kore es az adatkezelés célja:

Személyes adat
Vezetek-es keresztnev
E-mail cím
Eletkor
Telefonszam
Szamlazasi nev es cím

Az adatkezelés célja
Azonosítas, kapcsolattartas.
Kapcsolattartas.
Gyogyszerrendeles szabalyainak betartasa
Kapcsolattartas.
Azonosítas, a megrendelt termekekkel
kapcsolatosan
felmerülo
minosegi
kifogasok, kerdesek es problemak kezelese.

2. Az erintettek kore: A webshop weboldalon vasarlo es minosegi kifogassal elo, panaszt
tevo valamennyi erintett.
3. Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje: A felvett kifogasrol felvett

jegyzokonyv, atirat es az arra adott valasz masolati peldanyait a fogyasztovedelemrol
szolo 1997. evi CLV. torveny 17/A. § (7) bekezdese alapjan 5 evig kell megorizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A szemelyes adatokat az adatkezelo sales es marketing
münkatarsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartasaval.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:





Az erintett kerelmezheti az adatkezelotol a ra vonatkozo szemelyes adatokhoz valo
hozzaferest, azok helyesbíteset, torleset vagy kezelesenek korlatozasat, es
tiltakozhat az ilyen szemelyes adatok kezelese ellen, valamint
az erintettnek joga van az adathordozhatosaghoz, tovabba a hozzajarülas barmely
idopontban torteno visszavonasahoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai üton a
2623, Kismaros Kossüth Lajos ü. 16
címen,
- e-mail ütjan : info@malnalevelpatika.hü
e-mail címen,
- telefonon 06-27-350-918 a szamon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdes c) pont, es a fogyasztovedelemrol szolo

1997. evi CLV. torveny 17/A. § (7) bekezdese.

8. Tajekoztatjük, hogy



a szemelyes adat szolgaltatasa szerződéses kötelezettségen alapül.
a szerzodes megkotesenek előfeltétele a szemelyes adatok kezelese.
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köteles a szemelyes adatokat megadni, hogy panaszat kezelni tüdjük.
az adatszolgaltatas elmaradasa azzal a következményekkel jar, hogy nem tüdjük
kezelni a hozzank beerkezett panaszat.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az
adatgyüjtes
tenye,
a
kezelt
adatok
kore:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram stb. kozossegi oldalakon
regisztralt neve, illetve a felhasznalo nyilvanos profilkepe.
2. Az
erintettek
kore:
Valamennyi
erintett,
aki
regisztralt
a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Yoütübe/Instagram stb. kozossegi oldalakon,
es „lajkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyüjtes celja: A kozossegi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termekeinek, akcioinak vagy maganak a weboldalnak a megosztasa, illetve „lajkolasa”,
nepszerüsítese.
4. Az adatkezeles idotartama, az adatok torlesenek hatarideje, az adatok
megismeresere jogosült lehetseges adatkezelok szemelye es az erintettek
adatkezelessel kapcsolatos jogainak ismertetese: Az adatok forrasarol, azok
kezeleserol, illetve az atadas modjarol, es jogalapjarol az adott kozossegi oldalon
tajekozodhat az erintett. Az adatkezeles a kozossegi oldalakon valosül meg, így az
adatkezeles idotartamara, modjara, illetve az adatok torlesi es modosítasi
lehetosegeire az adott kozossegi oldal szabalyozasa vonatkozik.
5. Az adatkezeles jogalapja: az erintett onkentes hozzajarülasa szemelyes adatai
kezelesehez a kozossegi oldalakon.

17
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1.

Amennyiben az adatkezelo szolgaltatasaink igenybevetele soran kerdes merülne fel,
esetleg problemaja lenne az erintettnek, a honlapon megadott modokon (telefon, email, kozossegi oldalak stb.) kapcsolatba lephet az adatkezelovel.

2.

Adatkezelo a beerkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az erdeklodo nevevel es e-mail címevel, valamint mas, onkent megadott
szemelyes adataval együtt, az adatkozlestol szamított legfeljebb 2 ev elteltevel torli.

3.

E tajekoztatoban fel nem sorolt adatkezelesekrol az adat felvetelekor adünk
tajekoztatast.

4.

Kiveteles hatosagi megkeresesre, illetoleg jogszabaly felhatalmazasa alapjan mas
szervek megkeresese eseten a Szolgaltato koteles tajekoztatas adasara, adatok
kozlesere, atadasara, illetoleg iratok rendelkezesre bocsatasara.

5.

A Szolgaltato ezen esetekben a megkereso reszere – amennyiben az a pontos celt es
az adatok koret megjelolte – szemelyes adatot csak annyit es olyan mertekben ad ki,
amely a megkereses celjanak megvalosítasahoz elengedhetetlenül szükseges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Ón jogosült arra, hogy az adatkezelotol visszajelzest kapjon arra vonatkozoan, hogy
szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles folyamatban van,
jogosült arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a rendeletben felsorolt informaciokhoz
hozzaferest kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ón jogosült arra, hogy keresere az adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkül helyesbítse
a ra vonatkozo pontatlan szemelyes adatokat. Figyelembe veve az adatkezeles celjat, Ón
jogosült arra, hogy kerje a hianyos szemelyes adatok – egyebek mellett kiegeszíto
nyilatkozat ütjan torteno – kiegeszíteset.
3. A törléshez való jog
Ón jogosült arra, hogy keresere az adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkül torolje a ra
vonatkozo szemelyes adatokat, az adatkezelo pedig koteles arra, hogy Ónre vonatkozo
szemelyes adatokat indokolatlan kesedelem nelkül torolje meghatarozott feltetelek
eseten.

4. Az elfeledtetéshez való jog
18
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Ha az adatkezelo nyilvanossagra hozta a szemelyes adatot, es azt torolni koteles, az
elerheto technologia es a megvalosítas koltsegeinek figyelembevetelevel megteszi az
esszerüen elvarhato lepeseket – ideertve technikai intezkedeseket – annak erdekeben,
hogy tajekoztassa az adatokat kezelo adatkezeloket, hogy Ón kerelmezte a szoban forgo
szemelyes adatokra mütato linkek vagy e szemelyes adatok masolatanak, illetve
masodpeldanyanak torleset.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ón jogosült arra, hogy keresere az adatkezelo korlatozza az adatkezelest, ha az alabbi
feltetelek valamelyike teljesül:
 Ón vitatja a szemelyes adatok pontossagat, ez esetben a korlatozas arra az
idotartamra vonatkozik, amely lehetove teszi, hogy az adatkezelo ellenorizze a
szemelyes adatok pontossagat;
 az adatkezeles jogellenes, es Ón ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok
felhasznalasanak korlatozasat;
 az adatkezelonek mar nincs szüksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabol,
de Ón igenyli azokat jogi igenyek eloterjesztesehez, ervenyesítesehez vagy
vedelmehez;
 Ón tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idotartamra
vonatkozik, amíg megallapítasra nem kerül, hogy az adatkezelo jogos indokai
elsobbseget elveznek-e Ón jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ón jogosült arra, hogy a ra vonatkozo, altala egy adatkezelo rendelkezesere bocsatott
szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashato formatümban
megkapja, tovabba jogosült arra, hogy ezeket az adatokat egy masik adatkezelonek
tovabbítsa anelkül, hogy ezt akadalyozna az az adatkezelo, amelynek a szemelyes adatokat
a rendelkezesere bocsatotta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
Ón jogosült arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol barmikor tiltakozzon
szemelyes adatainak a (...) kezelese ellen, ideertve az említett rendelkezeseken alapülo
profilalkotast is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a szemelyes adatok kezelese kozvetlen üzletszerzes erdekeben tortenik, Ón jogosült
arra, hogy barmikor tiltakozzon a ra vonatkozo szemelyes adatok e celbol torteno kezelese
ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az a kozvetlen üzletszerzeshez kapcsolodik.
Ha Ón tiltakozik a szemelyes adatok kozvetlen üzletszerzes erdekeben torteno kezelese
ellen, akkor a szemelyes adatok a tovabbiakban e celbol nem kezelhetok.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ón jogosült arra, hogy ne terjedjen ki ra az olyan, kizarolag aütomatizalt adatkezelesen –
ideertve a profilalkotast is – alapülo dontes hatalya, amely ra nezve joghatassal jarna vagy
ot hasonlokeppen jelentos mertekben erintene.
Az elozo bekezdes nem alkalmazando abban az esetben, ha a dontes:
 Ón es az adatkezelo kozotti szerzodes megkotese vagy teljesítese erdekeben
szükseges;
 meghozatalat az adatkezelore alkalmazando olyan ünios vagy tagallami jog teszi
lehetove, amely Ón jogainak es szabadsagainak, valamint jogos erdekeinek
vedelmet szolgalo megfelelo intezkedeseket is megallapít; vagy
 Ón kifejezett hozzajarülasan alapül.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkül, de mindenfelekeppen a kerelem
beerkezesetol szamított 1 hónapon belül tajekoztatja Ónt a fenti kerelmek nyoman
hozott intezkedesekrol.
Szükseg eseten ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hatarido meghosszabbítasarol az
adatkezelo a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezveteletol szamított 1
hónapon belül tajekoztatja Ónt.
Ha az adatkezelo nem tesz intezkedeseket Ón kerelme nyoman, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arrol, hogy Ón panaszt nyüjthat be
valamely felügyeleti hatosagnal, es elhet bírosagi jogorvoslati jogaval.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelo es az adatfeldolgozo a tüdomany es technologia allasa es a megvalosítas
koltsegei, tovabba az adatkezeles jellege, hatokore, korülmenyei es celjai, valamint a
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsagaira jelentett, valtozo valoszínüsegü es
sülyossagü kockazat figyelembevetelevel megfelelo technikai es szervezesi
intezkedeseket hajt vegre annak erdekeben, hogy a kockazat mertekenek megfelelo szintü
adatbiztonsagot garantalja, ideertve, tobbek kozott, adott esetben:
a) a szemelyes adatok alnevesíteset es titkosítasat;
b) a szemelyes adatok kezelesere hasznalt rendszerek es szolgaltatasok folyamatos
bizalmas jellegenek biztosítasat, integritasat, rendelkezesre allasat es ellenallo
kepesseget;
c) fizikai vagy müszaki incidens eseten az arra valo kepesseget, hogy a szemelyes
adatokhoz valo hozzaferest es az adatok rendelkezesre allasat kello idoben vissza
lehet allítani;
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d) az adatkezeles biztonsaganak garantalasara hozott technikai es szervezesi
intezkedesek hatekonysaganak rendszeres tesztelesere, felmeresere es
ertekelesere szolgalo eljarast.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvedelmi incidens valoszínüsíthetoen magas kockazattal jar a termeszetes
szemelyek jogaira es szabadsagaira nezve, az adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkül
tajekoztatja az erintettet az adatvedelmi incidensrol.
Az erintett reszere adott tajekoztatasban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvedelmi incidens jelleget, es kozolni kell az adatvedelmi tisztviselo vagy a tovabbi
tajekoztatast nyüjto egyeb kapcsolattarto nevet es elerhetosegeit; ismertetni kell az
adatvedelmi incidensbol eredo, valoszínüsítheto kovetkezmenyeket; ismertetni kell az
adatkezelo altal az adatvedelmi incidens orvoslasara tett vagy tervezett intezkedeseket,
beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbol eredo esetleges hatranyos
kovetkezmenyek enyhíteset celzo intezkedeseket.
Az erintettet nem kell tajekoztatni, ha a kovetkezo feltetelek barmelyike teljesül:
 az adatkezelo megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, es ezeket az intezkedeseket az adatvedelmi incidens altal erintett
adatok tekinteteben alkalmaztak, külonosen azokat az intezkedeseket – mint
peldaül a titkosítas alkalmazasa –, amelyek a szemelyes adatokhoz valo
hozzaferesre fel nem jogosított szemelyek szamara értelmezhetetlenné teszik az
adatokat;
 az adatkezelo az adatvedelmi incidenst kovetoen olyan tovabbi intezkedeseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tajekoztatas aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
erintetteket nyilvanosan kozzetett informaciok ütjan kell tajekoztatni, vagy olyan
hasonlo intezkedest kell hozni, amely biztosítja az erintettek hasonloan hatekony
tajekoztatasat.
Ha az adatkezelo meg nem ertesítette az erintettet az adatvedelmi incidensrol, a
felügyeleti hatosag, miütan merlegelte, hogy az adatvedelmi incidens valoszínüsíthetoen
magas kockazattal jar-e, elrendelheti az erintett tajekoztatasat.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvedelmi incidenst az adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkül, es ha lehetseges,
legkesobb 72 oraval azütan, hogy az adatvedelmi incidens a tüdomasara jütott, bejelenti
az 55. cikk alapjan illetekes felügyeleti hatosagnak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens
valoszínüsíthetoen nem jar kockazattal a termeszetes szemelyek jogaira es szabadsagaira
nezve. Ha a bejelentes nem tortenik meg 72 oran belül, mellekelni kell hozza a kesedelem
igazolasara szolgalo indokokat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelo esetleges jogsertese ellen panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es
Informacioszabadsag Hatosagnal lehet elni:
Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
1125 Büdapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/C.
Levelezesi cím: 1530 Büdapest, Postafiok: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hü
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ZÁRSZÓ
A tajekoztato elkeszítese soran figyelemmel voltünk az alabbi jogszabalyokra:
A termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno
vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kívül helyezeserol (altalanos adatvedelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT
ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aprilis 27.)
2011. evi CXII. torveny – az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrol (a tovabbiakban: Infotv.)
2001. evi CVIII. torveny – az elektroniküs kereskedelmi szolgaltatasok, valamint
az informacios tarsadalommal osszefüggo szolgaltatasok egyes kerdeseirol (fokepp a
13/A. §-a)
2008. evi XLVII. torveny – a fogyasztokkal szembeni tisztessegtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmarol;
2008. evi XLVIII. torveny – a gazdasagi reklamtevekenyseg alapveto felteteleirol
es egyes korlatairol (külonosen a 6.§-a)
2005. evi XC. torveny az elektroniküs informacioszabadsagrol
2003. evi C. torveny az elektroniküs hírkozlesrol (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. velemeny a viselkedesalapü online reklam bevalt gyakorlatara
vonatkozo EASA/IAB-ajanlasrol
A Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag ajanlasa az elozetes
tajekoztatas adatvedelmi kovetelmenyeirol
Az Eüropai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (2016. aprilis 27.) a
termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno
vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kívül helyezeserol
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