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A SHOP.NUXON.HU WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES 
ADATOK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA!

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben Önök használják a shop.nuxon.hu 
Webáruházat, ezzel megerősítik, hogy teljeskörűen elolvasták, tartalmában megismerték és megértették a 
jelen Adatkezelési Tájékoztatót. 
 
A termékeink és szolgáltatásaink 16 év feletti személyeknek szólnak, ezért kérjük, hogy 16 év alatti személyek 
ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év 
alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez 
szükséges lépéseket. Együttműködésüket és megértésüket köszönjük. 
 

 
AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

 
Adatkezelő neve:   Mielemed MPM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Adatkezelő székhelye:   7140 Bátaszék, Budai utca 44-46. C. ép. tt 1.a. 
Ügyfélszolgálati iroda:   1149 Budapest, Egressy út 27-29. 3/B. 
Levelezési cím:   1156 Budapest, Nádastó Park 23. III. em. 6. 
Adatkezelő adószáma:   27973851-2-17 
Adatkezelő elérhetősége: tel: +36 20 380 1174 
    e-mail: ugyfelszolgalat@nuxon.hu 
Adatvédelmi felelős:  Huber Anikó 
 
   
Weboldal tárhely-szolgáltatójának  
megnevezése:    NLG System Bt.  
Székhelye:    2135 Csörög, Homokbánya u. 26. 
Szerverterem:   1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Telefonszáma:    +36-27-502-450 
Weboldal:    nlg.hu 
Adatkezelési tájékoztatója:  https://nlg.hu/wp-content/uploads/2019/01/AdatkezelesiTajekoztato_201805.pdf 
 
E-mailek tárhely-szolgáltatójának  
megnevezése:    NLG System Bt.  
Székhelye:    2135 Csörög, Homokbánya u. 26. 
Szerverterem:   1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Telefonszáma:    +36-27-502-450 
Weboldal:    nlg.hu 
Adatkezelési tájékoztatója:  https://nlg.hu/wp-content/uploads/2019/01/AdatkezelesiTajekoztato_201805.pdf 
  
 
!  
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WEBÁRUHÁZ ADATKEZELÉSEI 

1. Telefonos kapcsolatfelvétel 
 
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy telefonon keresztül történő kapcsolattartás során az adatvédelmi 
előírásokra figyelemmel személyes adatot tartalmazó vagy azzal kapcsolatban történő megkeresés esetén 
csak általános jellegű, konkrét ügyet nem érintő felvilágosítás, tájékoztatás adható.  
Amennyiben fentieken túl Ön konkrét információt szeretne ügyében, úgy azt kizárólag személyes adatival 
történő beazonosítását követően tudja munkatársunk megválaszolni. 
A telefonon keresztül kapcsolatot kezdeményező személy a telefonálás megkezdésével elfogadja a 
Webáruház adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, a személyes adatok megadása az érintett önkéntes 
hozzájárulásán alapul. 
 
Kezelt adatok köre:    A kapcsolatfelvétel során adatkezelés, személyes adattárolás 

történhet. Családi és utónév, telefonszám, e-mail cím, egyéb 
telefonban megadott személyes adat 

Adatkezelés célja:    Kapcsolatfelvétellel, ügyfélkiszolgálással összefüggő feladatok 
elvégzése  

Adatkezelés jogalapja:    Telefonos kapcsolatfelvételt kezdeményező személy hozzájárulása,  
     GDPR 6.cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Ügyfélkiszolgálással összefüggő feladat elvégzése vagy hozzájárulás 

visszavonásáig 
     Egyéb adatkezelés tekintetében lást az érintett adatkörre vonatkozó 

tárolási időt 
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam negyedévének utolsó napja vagy hozzájárulás 

visszavonásáig  
Érintetti kör:     Telefonos (sms is) kapcsolatfelvételt kezdeményező személy  
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálati munkatárs  
Adat megismerésére jogosult:   Ügyvezető, Gazdasági vezető, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, Kereskedelmi és 
üzletfejlesztési igazgató, Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Papír alapon, fióktelep/ügyfélszolgálati iroda 
     Egyéb adatkezelés érintettsége esetén fájlrenszerben 
Adatküldés:     Nincs 
 
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem kizárólag saját személyes adataikat adják meg, úgy 
az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy az adatközlés jogalapjának 
meghatározása, az adatközlés jogszerűségének bizonyítása. 
 
 
2. E-mailes kapcsolatfelvétel 
 
Kezelt adatok köre:    Családi és utónév, e-mail cím, e-mailben megadott egyéb 

személyes adatok.  
Adatkezelés célja:    Kapcsolatfelvétellel, ügyfélkiszolgálással összefüggő feladatok 

elvégzése.  
Adatkezelés jogalapja:    E-mailes kapcsolatfelvételt kezdeményező személy hozzájárulása,  
     GDPR 6.cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Ügyfélkiszolgálással összefüggő feladat elvégzése vagy hozzájárulás 

visszavonásáig.  
     Egyéb adatkezelés tekintetében lást az érintett adatkörre vonatkozó 

tárolási időt.  
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam negyedévének utolsó napja vagy hozzájárulás 

visszavonásáig.  
Érintetti kör:     E-mailes kapcsolatfelvételt kezdeményező személy  
Adatok forrása:    Érintett/Harmadik fél 
Címzettek:     Ügyfélszolgálati munkatárs  
Adat megismerésére jogosult:   Ügyvezető, Gazdasági vezető, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, Kereskedelmi és 
üzletfejlesztési igazgató, Innovációs és kereskedelmi vezető. 

Tárolás helye:     Papír alapon, fióktelep/ügyfélszolgálati iroda,  
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     E-mail fájlrendszerében 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg. adatkezelésének célja: Tárhely-szolgáltatás biztosítása  
 
Amennyiben az e-mailes kapcsolatfelvétel során egyéb adatkezelés is érintetté válik, úgy a tekintetében lásd 
az érintett adatkörre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást. 
Az e-mail üzenetet küldő személy az üzenet elküldésével elfogadja a Webáruház adatkezelési 
tájékoztatójában foglaltakat, az üzenet elküldése és a személyes adatok megadása az Érintett önkéntes 
hozzájárulásán alapul. 
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem kizárólag saját személyes adataikat adják meg, úgy 
az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy az adatközlés jogalapjának 
meghatározása, az adatközlés jogszerűségének bizonyítása. 
Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az e-mail útján történő, ún. írásbelinek nem minősíthető elektronikus 
kapcsolattartás során az adatvédelmi előírásokra figyelemmel, amennyiben az üzenet feladója/küldője nem 
azonosítható egyértelműen, úgy csak általános jellegű, konkrét ügyet nem érintő felvilágosítás, tájékoztatás 
adható. Adatkezelőnek jogában áll egyéb személyes adatok bekérése annak érdekében, hogy az üzenet 
feladóját egyértelműen azonosítani tudja. Egyéb esetben ügyében postai úton, levélben érdeklődhet. 
 
 
3. Regisztráció a webáruházban 

 
Webáruházunkban vásárolhatnak felhasználói fiókkal már rendelkező, illetve a vásárlás előtt közvetlenül 
felhasználói fiókot regisztráló egyéni és közületi Vevők, valamint leadhatják megrendelésüket felhasználói 
fiókot nem regisztráló, ún. “vendégvásárlók” is.  

 
Kezelt adatok köre:    E-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám.  
Adatkezelés célja:    Felhasználói fiók létrehozása felhasználó részéről.  
Adatkezelés jogalapja:    Regisztrációt kezdeményező személy hozzájárulása,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Felhasználói fiók törlése, hozzájárulás visszavonása  
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam  
Érintetti kör:     Felhasználói fiókot regisztráló személy   
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető,  
Tárolás helye:     Fájlrendszer - ShopRenter 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése  
 
 
4. Felhasználói fiók 
 
Kezelt adatok köre:    E-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, fax, címadatok, 

jelszó, rendelések  
Adatkezelés célja:    Felhasználói fiók üzemeltetése  
Adatkezelés jogalapja:    Felhasználó személy hozzájárulása,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Felhasználói fiók törlése , hozzájárulás visszavonása 
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam  
Érintetti kör:     Felhasználó személyek   
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető,  
Tárolás helye:     Fájlrendszer - ShopRenter 
Adatküldés:     Nincs 
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Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése 
 
 
5. Belépés, bejelentkezés, elfelejtett jelszó 
 
Kezelt adatok köre:    E-mail cím, jelszó, belépés tényének rögzítése  
Adatkezelés célja:    Webáruház felhasználói elérése  
Adatkezelés jogalapja:    Felhasználó személy hozzájárulása,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Felhasználói fiók törlése vagy hozzájárulás visszavonása   
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam  
Érintetti kör:     Felhasználó személyek   
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető,  
Tárolás helye:     Fájlrendszer - ShopRenter 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése  
 
 
6. Beépített üzenetküldés 
 
Kezelt adatok köre:    Név, e-mail cím, üzenet tartalma   
Adatkezelés célja:    Kapcsolatfelvétellel, ügyfélkiszolgálással összefüggő feladatok 

elvégzése   
Adatkezelés jogalapja:    A kapcsolatfelvételt kezdeményező személy hozzájárulása,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Ügyfélkiszolgálással összefüggő feladat elvégzése vagy hozzájárulás 

visszavonásáig. Egyéb adatkezelés tekintetében lásd az érintett 
adatkörre vonatkozó tárolási időt.    

Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam  
Érintetti kör:     Üzenetküldő személy   
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató, 
Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer - ShopRenter 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése  
 
 
7. Chat 
 
Kezelt adatok köre:    Családi és utónév, e-mail cím, chat szövege   
Adatkezelés célja:    Kapcsolatfelvétel, kommunikáció az üzenetküldővel    
Adatkezelés jogalapja:    A kommunikációt kezdeményező személy hozzájárulása,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Ügyfélkiszolgálással összefüggő feladat elvégzése vagy hozzájárulás 

visszavonásáig. Egyéb adatkezelés tekintetében lásd az érintett 
adatkörre vonatkozó tárolási időt.    

Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam  
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Érintetti kör:     Kommunikációt kezdeményező személy   
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató, 
Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer – Smartsupp live chat 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  Smartsupp live chat   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Chatfelület üzemeltetése  
 
 
8. Hírlevélre feliratkozó személyek adatkezelése 
 
Kezelt adatok köre:    Családi és utónév, e-mail cím,    
Adatkezelés célja:    A címzett általános, vagy személyre szabott és rendszeres 

tájékoztatása az adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről.  
Adatkezelés jogalapja:    A hírlevélre feliratkozó személy hozzájárulása,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Automatikus leiratkozás esetén azonnal, manuális leiratkozáskor 

következő munkanap.  
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam 
Érintetti kör:     Hírlevélre feliratkozó személyek   
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató, 
Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer – NAS Marketing mappa 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  MailerLite - Hírlevélküldő   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Hírlevél küldés szolgáltatás üzemeltetése  
Adatfeldolgozó közreműködése:  Hírlevélküldő projektmenedzser 
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Hírlevél küldés szolgáltatás üzemeltetése  
 
 
9. Hírlevél küldő szolgáltatás adatkezelése - vásárolt adatbázis alapján  

 
Kezelt adatok köre:    Név , e-mail cím  
Adatkezelés célja:    A címzett általános, vagy személyre szabott és rendszeres 

tájékoztatása az adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről.  
Adatkezelés jogalapja:    A vállalkozás jogos érdeke,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)  
     A vállalkozás jogos érdeke, hogy a Webáruházban forgalmazott 

termékeket minél szélesebb körben megismertesse a potenciális 
vásárlókkal                                    

Adatkezelés időtartama:   Automatikus leiratkozás esetén azonnal, manuális leiratkozáskor 
következő munkanap.  

Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam 
Érintetti kör:     Hírlevél címzettjei   
Adatok forrása:    Harmadik fél/vásárolt adatbázis 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató, 
Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer – NAS Marketing mappa 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
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Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  MailerLite - Hírlevélküldő   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Hírlevél küldés szolgáltatása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  Hírlevélküldő projektmenedzser 
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Hírlevél küldés szolgáltatás üzemeltetése  
 
 
10. Előrendelés, előrendelés visszaigazolása 
 
Kezelt adatok köre:    Név, szállítási cím, számlázási név és számlázási cím, telefonszám, 

e-mail cím,     
Adatkezelés célja:    Termékvásárláshoz fűződő vevői megrendelés   
Adatkezelés jogalapja:    Adásvételi szerződés létrejötte, teljesítése, megszűnése,  
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)                                    
Adatkezelés időtartama:   Szerződés megszűnését követő 5 év,  
     Számviteli törvény esetén 8 év,  
     Megrendelés meghiúsulása esetén az adatok törlésre kerülnek.   
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja,  
Érintetti kör:     Megrendelő / vásárló    
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Irodavezető 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató, 
Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer – ShopRenter  
Adatküldés:     Nincs  
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése   
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása  
 
 
11. Ajánlatkérés, ajánlatkérés visszaigazolása 
 
Kezelt adatok köre:    Név, e-mail cím, telefonszám, egyéb megadott információk,  
Adatkezelés célja:    Termékvásárláshoz fűződő vevői ajánlatkérés   
Adatkezelés jogalapja:    Ajánlatkérő hozzájárulása   
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)                                    
Adatkezelés időtartama:   Ajánlatkéréstől számítva maximum 1 év,  
     Az ajánlatkérés visszavonása esetén az adatok törlésre kerülnek.    
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Megrendelő / ajánlatkérő    
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Irodavezető 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató, 
Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer – ShopRenter  
Adatküldés:     Nincs  
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése  
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása  
 
 
  
12. Megrendelés, vásárlói adatok megadása, megrendelés visszaigazolása 
 



Adatkezelési tájékoztató    Shop.nuxon.hu webáruházhoz fűződő 
adatkezelésekhez 

7 

Kezelt adatok köre:    Név, szállítási cím, számlázási név és számlázási cím, telefonszám, 
e-mail cím     

Adatkezelés célja:    Webáruházi termékek megrendelése, megvásárlása vevő részéről,    
Adatkezelés jogalapja:    Adásvételi szerződés létrejötte, teljesítése, megszűnése,   
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)                                    
Adatkezelés időtartama:   Szerződés megszűnését követő 5 év,  
     Számviteli törvény esetén 8 év,  
     Megrendelés meghiúsulása esetén az adatok törlésre kerülnek.     
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Megrendelő / vásárló    
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Irodavezető 
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Pénzügyi vezető, Irodavezető, Kereskedelmi és 
üzletfejlesztési igazgató, Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer – ShopRenter  
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal számára tárhely-szolgáltatás biztosítása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése   
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása   
Adatfeldolgozó közreműködése:  GLS Hungary Futárszolgálat    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Szállítási feladatok ellátása   
 
Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy a megrendelés (szerződés) teljesítése kapcsán, az előírt jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése érdekében a hatóságok felé adattovábbítás történhet. 
 
Amennyiben Ön természetes személy, úgy tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a személyes adatok 
megadására, az Ön adatszolgáltatása viszont előfeltétele a szerződéskötésnek. Felhívjuk a figyelmét arra, 
hogy az adatszolgáltatás elmaradásának esetén nem áll módunkban a szerződés, megbízás, megállapodás 
megkötése. 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a Mielemed MPM Kft. banki szolgáltatásait az OTP Bank Nyrt nyújtja. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11746005-25741333  
 
Elérhetőségei:!
Név:     OTP Bank Nyrt.,  
Székhely:    1051 Budapest, Nádor utca 16. 
Postacím:    OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest 
E-mail cím:   informacio@otpbank.hu 
Telefonszám:    (+36 1/20/30/70) 3 666 666 
adatvédelmi tisztviselő:   Gázmár Zoárd 
elérhetősége:   1131 Budapest, Babér u. 9. 
                                               adatvedelem@otpbank.hu 
Adatkezelési tájékoztatója megtalálható: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem 
 
Az adatkezelés célja a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek pénzügyi teljesítése, beleértve a 
szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolást is. 
 
 
13. Fizetéssel kapcsolatban kezelt adatok, fizetés OTP SimplePay rendszeren keresztül 
 
Az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay online bankkártya-elfogadást és azonnali fizetési 
megoldásokat biztosít a Webáruház üzemelteltőjének. A vásárlói bizalom elnyerése mellett a folyamatosan 
szigorodó jogszabályi környezethez is igazodva különböző biztonsági faktorok kerülnek beépítésre. Az online 
fizetés során a kért adatok megadását követően a Webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay  
biztonságos fizető oldalra kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártya adatokat kell megadni. A 
SimplePay fizető oldal adattartalmáról a Webáruház nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett 
internetes oldal. Bővebb információ a fizetési feltételekről a www.simplepay.hu oldalon található. 
 
Kezelt adatok köre:    Kártyán szereplő név, kártyához rendelt bankszámlaszám 
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Adatkezelés célja:    Megrendeléshez kapcsolódó termékvásárlás pénzügyi teljesítése     
Adatkezelés jogalapja:    Szerződés teljesítése 
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)                                    
Adatkezelés időtartama:   Szerződés megszűnését követő 5 év,  
     Számviteli törvény esetén 8 év,  
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Bankkártya tulajdonos     
Adatok forrása:    Érintett/Harmadik fél 
Címzettek:     Pénzügyi vezető  
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs,  

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató,  
Tárolás helye:     Fájlrendszer – ShopRenter  
     Fájlrendszer – Könyvelési mappa 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Könyvelés 
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Könyvelési feladatok ellátása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése   
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
 
 
14. Fizetéssel kapcsolatban kezelt adatok, fizetés előre banki átutalással 
 
Kezelt adatok köre:    Fizető neve, bankszámla száma,     
Adatkezelés célja:    Megrendeléshez kapcsolódó termékvásárlás pénzügyi teljesítése     
Adatkezelés jogalapja:    Szerződés teljesítése,    
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)                                    
Adatkezelés időtartama:   Szerződés megszűnését követő 5 év,  
     Számviteli törvény esetén 8 év,         
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja,  
Érintetti kör:     Bankszámla tulajdonos     
Adatok forrása:    Érintett/Harmadik fél 
Címzettek:     Pénzügyi vezető  
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, 

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató 
Tárolás helye:     Fájlrendszer – ShopRenter  
     Fájlrendszer – Könyvelési mappa       
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Könyvelő   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Könyvelési feladatok ellátása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése   
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
 
 
15. Fizetéssel kapcsolatban kezelt adatok, fizetés futárnál bankkártyával vagy készpénzzel (utánvét) 
 
Kezelt adatok köre:    Megrendelő neve, e-mail cím 
Adatkezelés célja:    Megrendeléshez kapcsolódó termékvásárlás pénzügyi teljesítése     
Adatkezelés jogalapja:    Szerződés teljesítése,    
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)                                    
Adatkezelés időtartama:   Szerződés megszűnését követő 5 év,  
     Számviteli törvény esetén 8 év,        
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Megrendelő/vásárló adatai     
Adatok forrása:    Érintett/Harmadik fél 
Címzettek:     Pénzügyi vezető  
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, 

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató 
Tárolás helye:     Fájlrendszer – ShopRenter  
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     Fájlrendszer – Könyvelési mappa    
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Könyvelő   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Könyvelési feladatok ellátása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése   
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
 
16. Számlázás 
 
Kezelt adatok köre:    Név, számlázási cím, e-mail cím 
Adatkezelés célja:    Jogszabályban előírtaknak megfelelő számla kiállítása      
Adatkezelés jogalapja:    Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges,    
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)                                    
Adatkezelés időtartama:   2000. évi C. Törvény a számvitelről, 8 év   
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja  
Érintetti kör:     Számlán szereplő vevő     
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Pénzügyi vezető  
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, 

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató 
Tárolás helye:     Fájlrendszer – ShopRenter  
     Fájlrendszer – Könyvelési mappa    
Adatküldés:     NAV felé történhet 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Könyvelő   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Könyvelési feladatok ellátása  
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése   
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Tárhely-szolgáltatások biztosítása 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Billingo Zrt. 
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Számlázási feladatok ellátása 
 
Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a Mielemed MPM Kft. által használt Billingo online számlázó programot a 
Billingo Technologies Zrt. fejleszti és üzemelteti. 
 
Elérhetőségei: 
Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság!
Székhely:   1133 Budapest, Árboc utca 6. I. emelet!
Cégjegyzékszám: 01-10-140802!
Adószám:   27926309-2-41                                                                 !
Web:    www.billingo.hu!
Email:    hello@billingo.hu!
Képviseli:   Sárospataki Albert vezérigazgató 
Adatkezelési tájékoztatója megtalálható az alábbi címen: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-
tajekoztato 
 
Az adatkezelés célja a Billingo számlázási szolgáltatása keretében a Vevők, szerződéses partner részére 
számla kibocsátása.  
 
Az Adatkezelő által a Vevő, szerződéses partnere részére kibocsátott számla adattartalma kötelező 
jogszabályokon alapul, és a következő adatokat használja fel: 
• Ellenoldali partner neve 
• Ellenoldali partner számlaszáma 
• Kapcsolattartó email címe 
17. Elállási nyilatkozat és visszaigazolása 
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Kezelt adatok köre:    Fogyasztó neve, címe, elérhetősége, bankszámlaszáma, aláírása,     
Adatkezelés célja:    A vásárlástól való elállás dokumentálása, elállási jog gyakorlása,      
Adatkezelés jogalapja:    Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges,    
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) /45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet/           
     Vállalkozás jogos érdeke 
     A jogszabályban meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek 

megfeleljen, ezeket dokumentálja és tárolja hatósági ellenőrzés 
esetén bemutassa.          

     GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)               
Adatkezelés időtartama:   2000. évi C. Törvény a számvitelről, 8 év   
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Nyilatkozatot tevő      
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálati munkatárs,   
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, 

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató 
Tárolás helye:     Papír alapon fióktelep/ügyfélszolgálati iroda 
     Fájlrendszer NAS 
     E-mail fiók  
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Tárhely-szolgáltatások biztosítása 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
 
 
18. Termék visszaküldése hibás termék esetén: 
 
Kezelt adatok köre:    Név, szállítási cím, bankszámlaszám, elérhetőségi adatok, e-mail 

cím 
Adatkezelés célja:    Megvásárolt termék visszaküldése vevő részéről       
Adatkezelés jogalapja:    Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges,    
     GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) /45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 24. §/         
     Vállalkozás jogos érdeke        
     A jogszabályban meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek 

megfeleljen, ezeket dokumentálja és tárolja hatósági ellenőrzés 
esetén bemutassa  

     GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)                         .                      
Adatkezelés időtartama:   2000. évi C. Törvény a számvitelről, 8 év   
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Vevő      
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálati munkatárs,   
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, 

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató 
Tárolás helye:     Papír alapon fióktelep/ügyfélszolgálati iroda,  
     Fájlrendszer NAS 
     E-mail fiók  
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház működtetése  
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Tárhely-szolgáltatások biztosítása 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
 
 
 
19. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 
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Kezelt adatok köre:    Megrendelő neve, címe, vizsgálati díj fizetésére kötelezett, fogyasztó 
kifogása, aláírás, egyéb       

Adatkezelés célja:    A fogyasztó szavatossági és jótállási igényeinek érvényesítése        
Adatkezelés jogalapja:    Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges,    
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
     19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet/ 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 
     Vállalkozás jogos érdeke 
     A jogszabályban meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek 

megfeleljen, ezeket dokumentálja és tárolja hatósági ellenőrzés 
esetén bemutassa.                      

     GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)                             
Adatkezelés időtartama:   Jogszabályokban foglalt elévülési időt követő 1 év,  
     Számviteli törvény alapján 8 év 
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Vevő      
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálati munkatárs,   
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, 

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató,  
Tárolás helye:     Papír alapon fióktelep/ügyfélszolgálati iroda,  
     Fájlrendszer NAS 
     E-mail fiók 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése 
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Tárhely-szolgáltatások biztosítása 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
 
 
20. Panaszkezelés, jegyzőkönyv 
 
Kezelt adatok köre:    A fogyasztó neve, lakcíme, panasz részletes leírása, aláírás, 

elérhetőségi adatok      
Adatkezelés célja:    Panaszkezelés         
Adatkezelés jogalapja:    Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges,    
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) /2013. évi CLXV. Törvény 
     vállalkozás jogos érdeke 
     A jogszabályban meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek 

megfeleljen, ezeket dokumentálja és tárolja hatósági ellenőrzés 
esetén bemutassa.                      

     GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)                     
Adatkezelés időtartama:   Az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől 

számított 5 év   
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja  
Érintetti kör:     Panaszos      
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyfélszolgálati munkatárs  
Adat megismerésére jogosult:   Pénzügyi vezető, Irodavezető, Ügyfélszolgálati munkatárs, 

Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató,  
Tárolás helye:     Papír alapon fióktelep/ügyfélszolgálati iroda,  
     Fájlrendszer NAS 
     E-mail fiók,   
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  ShopRenter    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Webáruház üzemeltetése 
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely   
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Tárhely-szolgáltatások biztosítása 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Webshippy Kft.   
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Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Logisztikai feladatok ellátása 
 
 
21. Weboldalhoz fűződő érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés 
 
Kezelt adatok köre:    Érintett neve, elérhetősége, egyéb, az érintett azonosításához 

szükséges adat. Az üggyel, vagy a kérelemmel kapcsolatban általa 
közölt adatok, köztük esetlegesen a személyes adatok különleges 
kategóriái. Egyéb, az érintett azonosításához szükséges adat. Az 
üggyel, vagy a kérelemmel kapcsolatosan közölt adatok.  

Adatkezelés célja:  A Vállalkozáshoz érkezett, az érintett személyes adatokhoz való 
hozzáférése, azok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének 
korlátozására, és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozására, 
valamint az érintett - adathordozhatósághoz való jogára irányuló - 
kérelmének, beadványának elbírálása és teljesítése.   

Adatkezelés jogalapja:    Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges,    

     GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)  
     vállalkozás jogos érdeke 
     A jogszabályban meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek 

megfeleljen, ezeket dokumentálja és tárolja hatósági ellenőrzés 
esetén bemutassa.                      

     GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
Adatkezelés időtartama:   Kötelmi jogi elévülés (5 év)    
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Kérelmező      
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyvezető    
Adat megismerésére jogosult:   Ügyvezető, Gazdasági vezető, Marketing, PR igazgató, Irodavezető, 

jogi képviselő 
Tárolás helye:     Papír alapon fióktelep/ügyfélszolgálati iroda 
     Fájlrendszer  
     E-mail fiók 
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Magyar Posta Zrt.     
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Postai szolgáltatás 
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely-szolgáltató    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: E-mail tárhely-szolgáltatások biztosítása 
 
 
22. Jogorvoslatok, peres- és nem peres eljárások: 
 
Kezelt adatok köre:    Érintett családi- és utóneve, anyja neve, születési helye, ideje, 

perszám, összege, lakcím, értesítési cím, bankszámlaszám, egyéb, 
az ügyet érintő személyes adatok. Gazdasági társaság esetén 
képviselőjének családi és utóneve,   

Adatkezelés célja:  Vállalkozás érdekérvényesítése    
Adatkezelés jogalapja:    2013. évi tv. a polgári törvénykönyvről  
     2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)  
     Jogi kötelezettség 
     Vállalkozás jogos érdeke 
     A jogszabályban meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek 

megfeleljen, ezeket dokumentálja és tárolja hatósági ellenőrzés 
esetén bemutassa.                      

     GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
Adatkezelés időtartama:   Általános elévülési idő: 5 év    
Törlés határidő:    Adatkezelési idő negyedévének utolsó napja 
Érintetti kör:     Peres-, nem peres eljárásban érintett személyek köre      
Adatok forrása:    Érintett / Harmadik fél 
Címzettek:     Ügyvezető    
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Adat megismerésére jogosult:   Ügyvezető, Gazdasági vezető, Marketing, PR igazgató, Irodavezető, 
jogi képviselő 

Tárolás helye:     Papír alapon fióktelep/ügyfélszolgálati iroda,  
     Fájlrendszer NAS 
     E-mail fiók 
Adatküldés:     Eljáró ügyvédi iroda, Bíróságok, hatóságok, egyéb közhatalmi 

szervezetek felé történhet 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Magyar Posta Zrt.     
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Postai szolgáltatás 
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely-szolgáltató    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: E-mail tárhely-szolgáltatások biztosítása 
 
 
23. Fotók/videók: 
 
Kezelt adatok köre:    Az érintett képmása, hangfelvétele, valamint egyéb, a fotón/videón 

látható személyes adatok, beleértve a különleges kategóriájú 
személyes adatokat is. 

Adatkezelés célja:  Az on-line felületeken, valamint off-line kiadványokban a látogatók, 
érdeklődők és ügyfelek tájékoztatása, rendezvények felidézése, 
bizalom erősítése, a vállalkozás termékkínálatának, 
szolgáltatásainak, közösségi életének bemutatása. 

Adatkezelés jogalapja:    Érintett önkéntes hozzájárulása 
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
     Az érintett önkéntes hozzájárulása 
     GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) 
Adatkezelés időtartama:   Az érintett vagy törvényes képviselője hozzájárulásának 

visszavonásáig. 
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam  
Érintetti kör:     Fotón/videón szereplő személyek köre      
Adatok forrása:    Érintett 
Címzettek:     Ügyvezető    
Adat megismerésére jogosult:   Ügyvezető, Irodavezető, Marketing, PR és E-kereskedelmi igazgató, 
Tárolás helye:     Fájlrendszer      
Adatküldés:     Nincs 
Adatfeldolgozó közreműködése:  Weboldal tárhely-szolgáltató    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: Weboldal tárhely-szolgáltatások biztosítása 
Adatfeldolgozó közreműködése:  E-mail tárhely-szolgáltató    
Adatfeldolg.adatkezelésének célja: E-mail tárhely-szolgáltatások biztosítása 
 
 
24. Közösségi oldalak:  
 
A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. Ezek a bővítmények is cookiek.  
A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint (pl. lájkol 
egy cikket, pinel egy képet, vagy elkezdi az oldalon található „tetszik” gombbal követni a Szolgáltató oldalát).  
A bővítmény engedélyezésével, vagyis a „tetszik gomb” megnyomásával az Érintett kapcsolatot hoz létre a 
közösségi oldallal, azaz egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy hozzájárul az adatainak a továbbításához.!
Amennyiben az Érintett be van jelentkezve valamelyik közösségi oldalra, előfordulhat, hogy az adott közösségi 
hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja. 
Amennyiben az Érintett a fent említett közösségi média gombok egyikére kattint, a böngészője a vonatkozó 
információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja. 

Facebook: 

A Vállalkozás a szolgáltatásainak megismertetésére valamint reklámozására 
https://www.facebook.com/nuxonhu címen található Facebook oldalt üzemeltet, melynek felhasználása során 
a Facebook saját adatkezelési szabályait kell figyelembe venni. 
 
A Vállalkozás a Facebook oldalát látogató természetes személyek által közzétett személyes adatokat nem 
kezeli, a látogatókra a Facebook általános adatkezelési feltételei érvényesek, a Vállalkozás üzleti oldalának 
látogatása, követése önkéntes hozzájáruláson alapul. 
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Jogellenes vagy sértő tartalom, hozzászólás, kép, videó, stb esetén a Vállalkozás előzetes értesítés nélkül 
törölheti az érintett hozzászólást valamint tilthatja le az érintett személyt az oldal további látogatásáról. 
 
A Vállalkozás Facebook oldalán benyújtott panasz, egyéb megkeresés nem minősül hivatalos panasznak vagy 
hivatalos megkeresésnek. Azt az Érintett személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben teheti meg, a 
weboldalon található elérhetőségek egyikén. 
 
A Vállalkozás nem felel az oldalán a Facebook felhasználói által közzétett tartalmakért és azokért a 
problémákért sem, amelyek a Facebook működéséből erednek. 
 
A Facebook üzenetküldő oldalán, a természetes személy által, privátban elküldött üzenetre a Vállalkozás 
munkatársa válaszolhat, de azokat az Adatkezelő külön a szabályzatában rögzítetteken felül nem kezeli, nem 
tárolja. 
 
A Facebook adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:  https://www.facebook.com/privacy/explanation   

Messenger: 

Kezelt adatok köre:    Felhasználó név, üzenet szövege 
Adatkezelés célja:  Kapcsolatfelvétel, kommunikáció az üzenetküldővel 
Adatkezelés jogalapja:    A kommunikációt kezdeményező személy hozzájárulása 
     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
Adatkezelés időtartama:   Ügyfélkiszolgálással összefüggő feladat elvégzése vagy  
     hozzájárulás visszavonásáig. 
     Egyéb adatkezelés tekintetében lásd az érintett adatkörre vonatkozó 

tárolási időt.  
Törlés határidő:    Adatkezelési időtartam vagy a hozzájárulás visszavonásáig 
Érintetti kör:     Kommunikációt kezdeményező személy       
Adatok forrása:    Érintett  
Címzettek:     Ügyfélszolgálat, Marketing csoport    
Adat megismerésére jogosult:   Ügyfélszolgálat, Marketing csoport, Marketing, PR és E-kereskedelmi 

igazgató, Irodavezető, Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató, 
Innovációs és kereskedelmi vezető 

Tárolás helye:     Fájlrendszer, Messenger    
Adatküldés:     Nincs 
 
A Vállalkozás Messenger oldalán benyújtott panasz, egyéb megkeresés nem minősül hivatalos panasznak 
vagy hivatalos megkeresésnek. Azt az Érintett személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben teheti 
meg, a weboldalon található elérhetőségek egyikén. 
 

 
LinkedIn:!
 
A Vállalkozás a szolgáltatásainak megismertetésére, valamint reklámozására 
https://www.linkedin.com/company/nuxon címen található LinkedIn oldalt üzemeltet, melynek felhasználása 
során a LinkedIn saját adatkezelési szabályait kell figyelembe venni. 
 
A Vállalkozás a LinkedIn oldalát látogató természetes személyek által közzétett személyes adatokat nem 
kezeli, a látogatókra a LinkedIn általános adatkezelési feltételei érvényesek, a Vállalkozás üzleti oldalának 
látogatása, követése önkéntes hozzájáruláson alapul. 
 
Jogellenes vagy sértő tartalom, hozzászólás, kép, videó stb. esetén a Vállalkozás előzetes értesítés nélkül 
törölheti az érintett hozzászólást, valamint tilthatja le az érintett személyt az oldal további látogatásáról. 
 
A Vállalkozás LinkedIn oldalán benyújtott panasz, egyéb megkeresés nem minősül hivatalos panasznak vagy 
hivatalos megkeresésnek. Azt az Érintett személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben teheti meg, a 
weboldalon található elérhetőségek egyikén. 
 
A Vállalkozás nem felel az oldalán a LinkedIn felhasználói által közzétett tartalmakért és azokért a 
problémákért sem, amelyek a LinkedIn működéséből erednek. 
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A LinkedIn üzenetküldő oldalán, a természetes személy által, privátban elküldött üzenetre a Vállalkozás 
munkatársa válaszolhat, de azokat az Adatkezelő külön a szabályzatában rögzítetteken felül nem kezeli, nem 
tárolja. 
 
A LinkedIn adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 
Instagram: 
 
A Vállalkozás a szolgáltatásainak megismertetésére valamint reklámozására Instagram oldalt üzemeltet, 
melynek felhasználása során az Instagram saját adatkezelési szabályait kell figyelembe venni. 
 
A Vállalkozás az Instagram oldalát látogató természetes személyek által közzétett személyes adatokat nem 
kezeli, a látogatókra az Instagram általános adatkezelési feltételei érvényesek, a Vállalkozás üzleti oldalának 
látogatása, követése önkéntes hozzájáruláson alapul. 
 
Jogellenes vagy sértő tartalom, hozzászólás, kép, videó stb. esetén a Vállalkozás előzetes értesítés nélkül 
törölheti az érintett hozzászólást, valamint tilthatja le az érintett személyt az oldal további látogatásáról. 
 
A Vállalkozás Instagram oldalán benyújtott panasz, egyéb megkeresés nem minősül hivatalos panasznak 
vagy hivatalos megkeresésnek. Azt az Érintett személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben teheti 
meg, a weboldalon található elérhetőségek egyikén. 
 
A Vállalkozás nem felel az oldalán az Instagram felhasználói által közzétett tartalmakért és azokért a 
problémákért sem, amelyek az Instagram működéséből erednek. 
 
Az Instagram üzenetküldő oldalán, a természetes személy által, privátban elküldött üzenetre a Vállalkozás 
munkatársa válaszolhat, de azokat az Adatkezelő külön a szabályzatában rögzítetteken felül nem kezeli, nem 
tárolja. 
 
Az Instagram általános adatkezelési feltételei érvényesek, a Webáruház oldalának látogatása, követése 
önkéntes hozzájáruláson alapul.  

Az Instagram adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875 
 
 
You Tube: 
 
A Vállalkozás a szolgáltatásainak megismertetésére, valamint reklámozására You Tube oldalt üzemeltet, 
melynek felhasználása során a You Tube saját adatkezelési szabályait kell figyelembe venni. 
 
A Vállalkozás a You Tube oldalát látogató természetes személyek által közzétett személyes adatokat nem 
kezeli, a látogatókra a You Tube általános adatkezelési feltételei érvényesek, a Vállalkozás üzleti oldalának 
látogatása, követése önkéntes hozzájáruláson alapul. 
 
Jogellenes vagy sértő tartalom, hozzászólás, kép, videó stb. esetén a Vállalkozás előzetes értesítés nélkül 
törölheti az érintett hozzászólást, valamint tilthatja le az érintett személyt az oldal további látogatásáról. 
 
A Vállalkozás You Tube oldalán benyújtott panasz, egyéb megkeresés nem minősül hivatalos panasznak vagy 
hivatalos megkeresésnek. Azt az Érintett személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben teheti meg, a 
weboldalon található elérhetőségek egyikén. 
 
A Vállalkozás nem felel az oldalán a You Tube felhasználói által közzétett tartalmakért és azokért a 
problémákért sem, amelyek a You Tube működéséből erednek. 
 
A You Tube üzenetküldő oldalán, a természetes személy által, privátban elküldött üzenetre a Vállalkozás 
munkatársa válaszolhat, de azokat az Adatkezelő külön a szabályzatában rögzítetteken felül nem kezeli, nem 
tárolja. 
 
A You Tube adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:   
https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/user-settings/privacy/ 
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25. Cookiek/sütik kezelése: 
 
Az alábbiakban szeretnénk látogatóinkat tájékoztatni a webáruházunkban használt úgynevezett HTTP-süti 
technológiával kapcsolatos információkról, a weboldalon használt sütikről. 
!
A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy olyan kisméretű információcsomag, 
amelyet a Webáruház vagy a vele kapcsolatban lévő harmadik fél által üzemeltett külső szolgáltatás szervere 
küld a felhasználó/látogató által használt internetes böngészőnek. A böngésző ezt általában visszaküldi az 
adott online szolgáltatásnak minden alkalommal, amikor a szolgáltatás szerverétől adatot kér. 
A sütiket maga az adott szolgáltatás, vagy a hozzá a kapcsolódó harmadik fél által létrehozott – és a 
szolgáltatásba integrált – megoldás hozza létre a böngésző segítségével, a felhasználó asztali vagy 
hordozható számítógépén, illetve internetes böngészésre alkalmas mobileszközén, ahol azok egy elkülönített 
helyen, az adott eszköz háttértárában kerülnek elhelyezésre.  
 
A sütik bármilyen, az adott szolgáltatás által előre meghatározott információt hordozhatnak, és céljuk többek 
között, hogy biztosítsák, illetve gyorsítsák az adott online szolgáltatások működését azzal, hogy eltárolják, és 
azonnal hozzáférhetővé teszik a szolgáltatás működéséhez feltétlenül szükséges információkat. Az 
információgyűjtés célja lehet még a működés biztosításán túl a statisztikai adatgyűjtés, illetve olyan, a 
felhasználóra jellemző adatok tárolása, mely az adott weboldal alapvető perszonalizációját biztosítja. Ilyen 
lehet például a legutóbb megtekintett tartalom címének, elérhetőségének tárolása.  
 
A sütik alapvetően 2 fajta érvényességi idővel rendelkezhetnek. Az egyik típusú süti csak a böngésző 
bezárásáig, vagy az adott feladat elvégzéséig, azaz a munkamenet végéig él. Célja kizárólag az adatvesztés 
megakadályozása. (Ilyen típusú süti működik például különböző űrlapoknál, amelyek elküldésénél a cookie 
törlődik.) 
A másik típusú süti „állandó” jellegű, vagyis a munkamenet idején túl is tárolódik a felhasználó számítógépén, 
hogy az abban lévő információkat az adott online szolgáltatás a későbbiekben is elő tudja hívni. Az adatok 
sütiben történő megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, de természetesen bármikor 
törölhető a látogató által.  
(Felhasználói beállításokat, például a weboldal megjelenítési nyelvét szokás ilyen típusú sütiben tárolni.) 
 
A HTTP-sütik tárolt információk alapján történő csoportosításban két fő kategóriát különböztetünk meg, melyek 
a következők: 
• Szükséges cookie-k: Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó az adott oldalon 
navigálni tudjon, valamint, hogy az adott online szolgáltatás bizonyos alapvető funkciói működni tudjanak (pl. 
keresés, tartalmak olvasása stb.).  
• Marketing cookie-k: Ezek a sütik segítenek abban, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő 
reklámokat és termékeket jelenítsünk meg a Webáruházban.  
 
A felhasználók beállíthatják webes keresőjüket úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy 
értesítést küldjön, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy 
"Beállítások" menüpontjában találhatók. 
!
A Felhasználónak lehetősége van, hogy a sütiket érvényességi idejük előtt, bármikor törölje, vagy letiltsa 
böngészőjében. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a sütik törlése vagy teljes blokkolása a weboldal 
működési zavarát okozhatja. A szükséges sütik törlését vagy blokkolását ezért nem javasoljuk.  
 
Az alábbiakban olvashatja a Webáruházunk oldalán található harmadik fél által beszállított sütik listáját és 
azok rövid leírását.  
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ADATFELDOLGOZÓK 
 

1. ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 
Elérhetősége: +36-1/234-5012, info@shoprenter.hu 

          Webáruház üzemeltetése 
https://www.ShopRenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ 
 

2. Smartsupp Live Chat 
Székhely: Šumavská 31, B épület, 602 00 Brno, Csehország 
Elérhetősége: support@smartsupp.com 
Chat szolgáltatás üzemeltetése 
https://www.smartsupp.com/hu/help/gdpr/ 
 

3. Mailer Lite 
Székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország, 
Elérhetősége: info@mailerlite.com 
Hírlevél küldő szolgáltatás üzemeltetése 
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 
 

4. Webshippy Magyarország Kft. 
Székhely: 2151 Fót, 0221/12 (East Gate Business Park C/2.)  
Elérhetősége: inlog@inlog.hu , +36-30-159-4490 
Logisztikai partner 
https://webshippy.com/adatkezelesi-tajekoztato/ 
 

5. GLS General Logistics Systems Hungary Kft.!
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

Elérhetősége: info@gls-hungary.com 
Futárszolgálat 
https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato 
 

6. Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu 
Postai szolgáltatás 
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 
 

7. M-ANI-M Kft. 
Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály u. 54. 
Könyvelést végző vállalkozás  
Elérhetőségi adatok: aniko.mozes@gmail.com 
 

8. Billingo Technologies Zrt. 
Székhely: B1133, Budapest, Árboc u. 6. III. em. 
Elérhetősége: hello@billingo.hu, +36-1/500-9491 
Számlázó szoftver szolgáltatás 
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato 
 

9. NLG System Bt.  
Székhelye: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26. 
Szerverterem: 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Elérhetőség: Call Center: +36 27 502 450 
Weboldal tárhely-szolgáltatása  
https://nlg.hu/wp-content/uploads/2019/01/AdatkezelesiTajekoztato_201805.pdf 

 
10. NLG System Bt.  

Székhelye: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26. 
Szerverterem: 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Elérhetőség: Call Center: +36 27 502 450 
E-mail tárhely-szolgáltatása  
https://nlg.hu/wp-content/uploads/2019/01/AdatkezelesiTajekoztato_201805.pdf 
 

11. Fónagy Dávid Egyéni Vállalkozó 
Székhely: 1116. Budapest. Andor utca 21/c 

Elérhetőség: info@boompremier.hu 
Hírlevél küldés szolgáltatás üzemeltetése  
https://www.boompremier.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
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AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGÉRÉVÉNYESÍTÉS 
 

 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 
illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) valamint a 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről. 
 

Felhívjuk figyelmét hogy Önnek, mint a Vállalkozásnál személyes adatok kezelésében érintettnek 

a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak 
kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok 
megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről), 

b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását, kivétel a 
jogszabályokban kötelezően előírt adatkezelést, adattovábbítást, 

c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon 
történik), valamint 

d) jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve  

e) jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen 
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – 
adatkezelés jogszerűségét. 

f) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím 1363 Budapest, Pf.: 
9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a 
szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.!
 

Határidő: A Vállalkozás az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 1 
hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja nem számít bele a határidőbe. Figyelembe véve a 
kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, a Vállalkozás ezt a határidőt további 2 hónappal 
meghosszabbíthatja. A határidő hosszabbításáról a Vállalkozás az érintettet a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a 
felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – Vállalkozásunkat megkeresni szíveskedjen! 

 
 

!  
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ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KIEMELT JOGSZABÁLYOK 
 

 
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Vállalkozás a vonatkozó jogszabályok alapján, különösen  

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.) 

• egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban  

meghatározza a Vállalkozás honlapjának üzemetetésével összefüggő és birtokában lévő személyes adatok 
kezelésére, feldolgozására, valamint védelmére vonatkozó szabályokat.  

Jelen tájékoztató alkalmazásában az egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni ügyvéd valamint őstermelő 
ügyfeleket, vevőket és szállítókat is természetes személynek kell tekinteni. 

 
2021. december 08.     
 
  
        
         Mielemed MPM Kft. 


