
Adatkezelő: 

Czobor Gábor egyéni vállalkozó 

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 28. 

 

Látogatói adatkezelés a Vállalkozás honlapján  

 

A Vállalkozás honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató 

hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás 

működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés 

biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára 

vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések 

készítése. A weboldal a működéséhez cookie-kat használ. 

 

A weboldal által rögzített adatok nem alkalmasak a látogatók beazonosítására, így a weboldal 

látogatása nem jár együtt személyes adat rögzítésével. 

 

Web-áruházban történő adatkezelés 

 

Az adatkezelés célja: A látogatók által web-áruházban elérhető termékek és szolgáltatások 

megvásárlásához szükséges a számlázási és szállítási adatok, valamint kapcsolattartási adatok 

megadása. A web-áruház lehetőséget biztosít egyedi ajánlatok kérésére is. 

 

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, cím (irsz, város, utca) 

Egyedi ajánlatok megadása az alábbi adatok kezelését indokolja: név, e-mailcím, telefonszám 

 

A személyes adatok címzettjei: A web-áruházban leadott megrendeléseket a Vállalkozás 

vezetője, valamint az ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkavállalói kezelik. Ezen kívül a 

számlázási adatokat a Vállalkozás adózási, könyvviteli feladataival megbízott 

adatfeldolgozója jogosult kezelni, a szállítási adatokat pedig a Vállalkozás által a termékek 

kiszállításával megbízott adatfeldolgozója. 

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)/, valamint 

törvény /2017. évi CXXVII. törvény, 2000. évi C. törvény, 1995. évi CXVII. törvény/ által 

előírt adózási és számviteli kötelezettségek betartása /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)/ 

 

Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 

 

Közösségi oldalak adatkezelése 

 

Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Vállalkozás tevékenységének, felépítésének, 

álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com 

közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával. 

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az 

adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a 

facebook.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik. 

( http://www.facebook.com/about/privacy ) 



 

Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

Az adatkezelés célja: A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció 

során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, 

vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a Vállalkozás részére. Az adatkezelés célja a 

munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók 

foglalkoztatásával. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

E-mailen, közösségi oldalon, vagy levélpostai úton beküldött önéletrajz esetén: Az 

információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§. 

Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs 

önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§. 

 

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az 

önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott 

hozzájárulását bármikor, az alább megadott elérhetőségeken visszavonhatja. 

 

Czobor Gábor e.v. 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 28. 

ifno@dekorfashion.hu 

+3670/512-8426 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

 

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-15 óra 

között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes 

adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől 

számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos 

tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes 

adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak 

megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok 

által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk. 

 

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha: 

- ha kezelése jogellenes 

- az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható 

- az érintett kéri 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje 

lejárt 

- ezt bíróság vagy hatóság elrendelte 

 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet 

nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

 

- Czobor Gábor egyéni vállalkozó 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 28., 

info@dekorfashion.hu, +3670/512-8426 

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu 

- Szekszárdi Törvényszék: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 

mailto:info@dekorfashion.hu
http://www.naih.hu/

