
Adatkezelési tájékoztató 

 

Az adatkezelés célja: A https://ecegek.hu weboldalon böngészés, a Portálra történő 

regisztrálás, arról számla kiállítása, az Érintettek nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, 

a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói 

kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb értékesítés, direktmarketing 

tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális ajánlatokról, valamint nyereményjáték 

kezelése. 

 

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. 

2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem 
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek 
és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt 
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

5.  A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

6. A megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

 

 

A Szolgáltató Ön személyes adatait   

1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges 
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, 
tároljuk és felhasználjuk.  

2. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen 
esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

3. Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig 
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és 
biztonsága. 

 

 

 

https://ecegek.hu/


Az adatkezelő és egyben Szolgáltató: 

Tulajdonos : Buzás Péter Pál e.v. (kisadozó) 

Székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 17 

Honlap: https://ecegek.hu 

Postacímünk: 1173 Budapest, Pesti út 17 

Telefonszámunk:+36-70-428-8057 

E-mail cím: adatvedelem@ecegek.hu  

Adószám: 58078392-1-42 

Nyilvántartási számunk: 56707559 

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:  

Mányoki Ádám E.V.  9400 Sopron, Tóth Antal utca 12,  E-mail: info[kukac]adminom.hu Telefon: 
+36308741982 

 

A Szolgáltató az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az 
alábbi  többes adatkezelőket vagy adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Mányoki Ádám E.V.  

E-mail cím:  info[kukac]adminom.hu 

Székhely: 9400 Sopron, Tóth Antal utca 12 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A 
személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

 

Hírlevélelküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group, LLC  

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000 Atlanta, GA 
30308 USA 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy[kukac]mailchimp.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek 
kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez 
szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. 

 

 

 

mailto:privacy@mailchimp.com


Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Molnárné Orosz Edit e.v 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1173 Budapest, 530. u. 24 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: molnarneoroszedit[kukac]gmail.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli 
bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli 
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban 
kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

Számlázással kapcsolatot adatkezlés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info[kukac]szamlazz.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok 
nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli 
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban 
kezeli, ezt követően törli. 

 

Online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: barion[kukac]barion.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés 
végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét, nevét és címét, a 
rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli. 

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen 
tájékoztatónkban. 

Az általunk kezelt adatok Látógatói részről: 

Az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Szolgáltatás teljesítése 

 

A szerződés 
teljesítéséhez fűzödő  

jogos érdekünk. 

Felhasználói profil 
alapadatok: név, e-mailcím, 
jelszó 

 

Opcionális: Fotó 

Tiltakozás 
vagy Törlésig 

 

 



A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni 
szeretnének, megbízást közzé tenni, illetve nyereményjátékban részt venni.  

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes 
adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az adatvedelem@ecegek.hu e-mail, illetve 1173 
Budapest Pesti út 17 postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 10 
napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott 
elérhetőségre.   

 

Az általunk kezelt adatok Felhasználói részről: 

Az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Szolgáltatás teljesítése 

Belépés a portálra és 
megjelenés kezelése, 

testreszabása, 
kapcsolattartás 

Társaságunk jogos 
érdeke 

név, e-mailcím, jelszó, 
telefonszám 

Tiltakozás 
vagy Törlésig 

Jogszabályi 
kötelezettség teljesítése 

. 

jogi kötelezettség Kiállított számlán 
esetlegesen szereplő és a 

számla alapját képező 
szerződésen szereplő 

személyes adatok egyéni 
vállalkozói név és cím; 
szerződésben szereplő 

kapcsolattartói és aláírói 
adatok 

8 Év 

Hírlevél 

Cél: kapcsolattartás, 

Önt új akciókról, új 
termékeinkről értesítjük 

hozzájárulás név, e-mailcím, hírlevélről 
történő 

leiratkozásig 

Ügyintézés, panasz 

észrevételre, panaszra 
válaszadás 

 

jogi kötelezettség teljes név 

e-mail cím 

telefonszám 

levelezési cím 

egyéb személyes üzenet 

5 évig 

 

 

 

 



Egyéb Adatkezelés: 

Az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Ügyintézés, panasz 

észrevételre, panaszra 
válaszadás 

 

jogi kötelezettség teljes név 

e-mail cím 

telefonszám 

levelezési cím 

egyéb személyes üzenet 

5 Év 

Hírlevél 

Cél: kapcsolattartás, 

Önt új akciókról, új 
termékeinkről értesítjük 

hozzájárulás teljes név, 

e-mail cím 

hírlevélről 
történő 

leiratkozásig 

Direkt marketing 
szolgáltatás 

Személyre szabott 
ajánlatokat készítünk és 

küldünk, 

üzletszerzési célból Önt 
megkeressük, 

az általunk forgalmazott 
termékekről és 

szolgáltatásokról 
tájékoztatókat küldünk. 

hozzájárulás teljes név, 

e-mail cím, 

telefonszám (nem kötelező) 

egyéb, nem kötelezően 
megadandó adatok, pl. 

érdeklődési kör, lakhely, stb 

direkt 
marketing 

szolgáltatásról 
leiratkozásig 

Nyereményjáték 

Cél: a Társaság 
üzletmenetének pozitív 

irányba befolyásolása 
figyelemfelhívással és 
értékes nyeremények 

kisorsolásával 

vásárlók 
elégedettségének 

növelése 

 

hozzájárulás 

jogi kötelezettség 

a nyereményjátéktól 
függően: 

teljes név 

e-mail cím 

telefonszám 

lakcím 

résztvevők 
esetében a 

játék 
befejezéséig 

nyertesek 
esetében 8 

évig 

 

 

 

 



Helyalapú szolgáltatások: A webhely helyalapú szolgáltatások biztosítása érdekében pontos 
helyadatokat gyűjthet, használhat fel, az ilyen adatok közé tartozik a számítógép vagy eszköz valós 
idejű földrajzi helye. Az ilyen helyadatok gyűjtése névtelenül, az Ön személyét nem azonosító 
formában történik. Ha Ön egy Vállalkozást keres a vonzáskörzetében csak is a távolság kiszámítására 
használja fel a webhely. A szolgáltató a helyadatokat nem tárolja és semmilyen körülmények között 
nem használja fel másra és azt nem továbbitja harmadik félnek. 

A webhely a fenti tevékenységeket – ideértve a helyadatok gyűjtését és felhasználását e 
tevékenységekhez – azzal a jogalappal végzi, hogy azok a Felhasználási feltételek vagy a 
felhasználókkal kötött egyéb megállapodások értelmében a felhasználókkal szemben fennálló 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek. 

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a 
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes 
böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, 
stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont 
már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, 
illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes 
böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön 
első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-
lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint 
a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével 
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön 
hozzájárulását.  

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik 
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik 
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.  

 

 

A Portál által használt és működéshez szigorúan szükséges cookie-k: 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal 
alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön 
számára. 

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói 
élmény javításátszolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó 
weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen 
hibaüzenetet kap a weboldalról.  

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, 
névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének 
javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére 
korlátozódik. Cookie elfogadás cookie:  

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. 
Élettartama 365 nap.  

 



Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a 
honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa 
részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a 
weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook 
felületén.  

A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k 
használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.  

 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:  

 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito  

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 

 

Google Adwords cookie: Emellett használjuk a Google AdWords Conversation Tracking-t. 
Amennyiben egy Google hirdetésen keresztül jut el a honlapunkra, úgy egy süti kerül elhelyezésére 
a számítógépén (“Conversion Cookie”). Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és 30 
napot követően elvesztik érvényességüket. Ha a süti még nem járt le és Ön meglátogat nálunk 
bizonyos oldalakat, úgy láthatjuk mi és a Google, hogy valaki ráklikkelt a hirdetésre és így lett tovább 
tovább irányítva. Minden AdWords ügyfél ekkor más sütit kap. Így a weboldalon keresztül a sütik 
követése számunkra, mint AdWords ügyfelek számára, nem lehetséges. A sütik illetve az azokkal 
gyűjtött információk segítségével statisztikákat készíthetünk (pl. a felhasználók teljes száma, akik 
ráklikkeltek a hirdetéseinkre és így lettek tovább tovább irányítva. Amennyiben Ön ezt a trackinget 
nem kívánja, úgy megakadályozhatja a sütik telepítését pl. a böngésző megfelelő beállításával. A 
deaktiválás akkor is lehetséges, hogyha a böngészőjét úgy állítja be, hogy a sütik a 
“googleadservices.com” domainről blokkolva legyenek.  

További információkat illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: 
http://www.google.de/policies/privacy/ http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

 

 

Google Analytics cookie: Ez a webhely a Google Analytics-ot, a Google, Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “Google”, által üzemeltett webhely elemző 
szolgáltatást használja, és ezen web elemző szolgálta táson keresztül adatokat gyűjt valamint tárol, 
melyekből pszeudonimek használatával felhasználói profilokat hoz létre. Az így létrehozott 
felhasználói profilok a látogatói szokások kiértékelésére szolgálnak, annak érdekében hogy a 
weboldal által megjelenített kínálat az igényeknek megfelelően kerüljön kialakításra illetve javításra. 

A Google Analytics felhasznál ún. Sütiket, kisméretű szöveges fájlokat, melyet a számítógépe elment, 
annak érdekében, hogy a weboldal Ön által történő használatát elemezni lehessen. A sütik által 
keletkeztetett információk a weboldal használatával kapcsolatban általában a Google egy USA-ban 
található szerverére kerülnek továbbításra illetve ott tárolásra. Ezen a webhelyen az IP cím 
anonimmé tételével az IP címét a Google az Európai Unió tagállamainak területén illetve az Európai 
Gazdasági Térségről szóló Megegyezés szerződő feleinek területén lerövidíti. Csak kivételes estekben 
kerül a teljes IP cím a Google USA-ban található szerveire és ott rövidítésre.  

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://www.google.de/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/


A Google ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából használja ezeket az információkat, annak 
érdekében, hogy ezen weboldal Ön által történő használatát kiértékelje, jelentést készítsen a 
weboldalon kifejtett aktivitásáról, és hogy egyéb weboldal illetve az internethasználattal összefüggő 
szolgáltatást nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében a böngészőjétől 
átvett IP cím nem kerül a Google többi adatával összekapcsolásra.  

A pszeudonim alatt nyilvántartott felhasználói profilok sem kerülnek összekacsolásra a felhasználó 
személyes adataival kifejezett és külön hozzájárulás nélkül. A böngészőjének megfelelő beállításával 
megakadályozhatja a sütik tárolását, viszont felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a 
weboldal egyes funkcióit így esetleg nem tudja majd használni. Emellett megakadályozhatja a sütik 
által gyűjtött és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleszámítva az IP címét) Google 
részére történő átadását illetve ezen adatok feldolgozását a Google által, úgy hogy a következő 
linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) elérhető böngésző plugint letölti és telepíti.  

A Google adatvédelmi nyilatkozatát http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon tekintheti 
meg. Felhasználói feltételekről és adatvédelemről részletes információkat talál 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html és 
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html honlapokon.  

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Google Analytics ezen a weboldalon „anonymizelp” kóddal 
kiterjesztésre került, annak érdekében, hogy az IP címek anonim feldolgozása (ún. IP Masking) 
lehetővé váljon. 

 

 

Remarketing cookiek-k: Facebook Remarketing-Pixel használata Használjuk weboldalunkon a 
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94304 USA, által üzemeltett „Custom Audiences“ 
Remarketing funkcióját. A Facebook által gyűjtött információk feldolgozásáért a Facebook Ireland 
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland a felelős.  

Ez a funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldal látogatóit a facebookon célzott 
hirdetésekkel tudjuk megszólítani. Ehhez személyre szabott és az érdeklődési körnek megfelelő 
Facebook-Ads jelennek meg, ha az oldalt a Facebookról látogatják meg. Ezt a funkciót a mi 
weboldalunkon a Facebook egy Remarketing-Pixel-je teszi lehetővé, mely az oldalon kerül 
végrehajtásra.  

Weboldalunk meglátogatásakor a Pixel közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook Server-rel. Így 
kerül közvetítésre a Facebook Server felé, hogy melyik honlapunkat látogatta meg a felhasználó. A 
Facebook ezt az információt hozzárendeli az Ön személyes Facebook felhasználói fiókjához. Bővebb 
információkat a Facebook adatgyűjtéséről illetve -kezeléséről, az ezzel kapcsolatos jogairól illetve 
privát szférájának védelmi lehetőségeiről a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál az alábbi 
címen: https://www.facebook.com/about/privacy/ . 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook az összegyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje a 
Facebook felhasználói fiókjához, úgy megváltoztathatja a “Custom Audiences” remarketing funkciót 
a fiókbeállításoknál: 
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings 
%2F%3Ftab%3Dads#_=_. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra. 

 

 

Barion Pixel: 

1. Meghatározások  

Jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, nagy kezdőbetűvel jelölt 
kifejezések megegyeznek a Barion Általános Szerződési Feltételekben foglalt meghatározásokkal. 
Ezen túl jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltétekben az alábbi kifejezések a következő 
jelentéssel bírnak:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings


1.1 Barion Adatkezelési Tájékoztató A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com 
weboldalán közzétett Adatkezelési tájékoztatója.  

1.2 Barion Cookie Tájékoztató A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán 
közzétett Cookie tájékoztatója.  

1.3 Barion Pixel Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és 
a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-
k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését 
követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat 
közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból 
kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing 
célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára 
használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési 
Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a 
Barion Pixel Teljes Verzió. 

1.4 Barion Pixel Alap Verzió A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –
értékelésre adatot gyűjtő verziója.  

1.5 Barion Pixel Műszaki dokumentáció A Szolgáltató által internetes honlapján vagy egyéb módon 
közzétett, a Barion Pixel használatához szükséges technikai feltételeket tartalmazó dokumentum.  

1.6 Barion Pixel Teljes Verzió A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –
értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési 
szokások vizsgálatára adatot gyűjtő verziója. 

1.7 Hozzájáruláskezelő platform (Consent Management Platform) Olyan szoftver, amely a Kereskedő 
Weboldal látogatóinak cookie-k elhelyezésére és a cookie-val történő adatkezelésre vonatkozó, a 
mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatát (hozzájárulás 
vagy elutasítás) beszerzi és rögzíti.  

1.8 Jogérvényesítési Igény Harmadik fél által a Kereskedővel, vagy a Szolgáltatóval szemben 
bejelentett, vagy érvényesített bármely követelés, vagy velük szemben indított bármely eljárás, 
amelyben azt állítják, hogy a Kereskedő Weboldalán keresztül a Barion Pixel használatával 
megvalósuló adatkezelési művelet sérti harmadik fél személyhez fűződő jogait, vagy 
adatvédelemmel összefüggő jogát.  

1.9 Kereskedői Adatkezelési tájékoztató A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Kereskedő 
által végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől.  

1.10 Kereskedői Cookie Tájékoztató A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos 
adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a 
Weboldal cookie használatára vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől. A Kereskedői 
Adatkezelési Tájékoztató és a Kereskedői Cookie Tájékoztató – annak elnevezésétől függetlenül – 
lehet egy dokumentum is.  

1.11 Szolgáltató A Barion Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Kibocsátó, aki a Barion 
Pixel fejlesztője, üzemeltetője és a Barion Pixel cookie-val végzett adatgyűjtés során az adatok 
adatkezelője.  

1.12 Weboldal A Kereskedő Szolgáltató által jóváhagyott Elfogadóhelyének a weboldala.  

1.13 Weboldal látogató A Weboldalt látogató felhasználók. 

2. A Barion Pixel technikai feltételei  

2.1. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixelt a Weboldalába implementálja a Szolgáltató által 
közzétett Barion Pixel Műszaki dokumentáció szerint (a továbbiakban: Implementáció). A Barion 
Pixel Alap vagy Teljes Verziójának szerződésszerű implementációja az Elfogadóhely jóváhagyásának 
feltétele.  



2.2. A Barion Pixel Weboldalba történő implementációjához a technikai feltételek meglétét és annak 
megfelelő beállításait a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani. A Szolgáltató nem felel a 2.1. 
pont szerinti implementáció hibás vagy hiányos elvégzéséből eredő károkért.  

 

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Barion Pixel technikai feltételeit megváltoztassa, 
amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a szolgáltatás biztonsága érdekében a 
Szolgáltató megítélése szerint szükséges. A megváltozott technikai feltételeket a Szolgáltató a saját 
weboldalán teszi közzé. A megváltozott műszaki feltételeknek való megfelelést a Kereskedő köteles 
saját költségén biztosítani a megváltozott feltételek közzétételében meghatározott határidőig. 
Amennyiben ezen kötelezettségét a Kereskedő elmulasztja, a Szolgáltató nem felel a Kereskedőt 
vagy bárki más harmadik személyt az ebből ért kárért.  

2.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixel Weboldalba történő szerződésszerű implementációját 
követően az Elfogadóhely fennállása alatt a Barion Pixelt a Weboldalán a Szolgáltató által biztosított 
változatlan formában folyamatosan futtatja és technikailag biztosítja, hogy a Barion Pixel a Weboldal 
látogató eszközén cookie-t helyezzen el a mindenkori jogszabályi előírások betartása mellett.  

3. Felhasználási jogok  

3.1. A Szolgáltató a Kereskedő részére a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint 
szerzői művek vonatkozásában a jelen Szerződés teljesítése érdekében és az ehhez szükséges 
mértékig ingyenes, időben és térben korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási 
jogot biztosít. A felhasználási jog kifejezetten nem terjed ki a Barion Pixel többszörözésére, 
másolására, módosítására, átdolgozására, terjesztésére (fizikai adathordozón történő hozzáférhetővé 
tétel). A felhasználási jog harmadik személy részére nem ruházható át, illetve harmadik személy 
részére további felhasználási jog sem adható. A Szolgáltató a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó 
dokumentáció, mint szerzői művek vagyoni jogait a maga számára fenntartja, ezeket nem ruházza 
át a Kereskedő részére.  

3.2. A jelen pont szerinti felhasználási jog a Kereskedőt az Elfogadóhely szerződés szerinti 
fennállásáig illeti meg.  

4. Adatkezelés, adatvédelem  

4.1. A Barion Pixel a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Szolgáltató részére, 
mint adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel 
Weboldalon történő implementációjával a Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője a Barion Pixel 
cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre. Ennek során a 
Kereskedő személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut.  

4.2. A Szolgáltató a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból 
kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 
pont). A Szolgáltató a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –
értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el. A Szolgáltató a Barion Pixel Teljes 
Verziójával gyűjtött személyes adatokat – a csalásmegelőzési célon túl – marketing célból 
hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára is kezeli 
(Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont). Ezen célból a Szolgáltató adatkezelése kizárólag a 
Weboldal látogató erre vonatkozó hozzájárulása esetén lehetséges. A Barion Pixel Teljes Verziója, 
amennyiben marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési 
szokások vizsgálatához is gyűjt adatokat, hozzájáruláshoz kötött cookie-nak minősül. A Szolgáltató 
kijelenti és szavatolja, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatokat kizárólag a jelen pontban 
meghatározott célokra a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, azokat 
egyéb célokra nem használja.  

4.3. A Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb 
jogszabályok szerint a Weboldal látogatóit a Weboldal által használt cookiek-ról – azoknak a 
Weboldal látogató eszközén történő elhelyezése előtt – előzetesen tájékoztatni. A Kereskedő 
kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb 
jogszabályoknak megfelelő Kereskedői Cookie Tájékoztatót, valamint Kereskedői Adatvédelmi 



tájékoztatót tesz közzé. A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldal üzemeltetése során 
tevékenysége a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelel.  

 

4.4. A 4.2 pontban írtakra figyelemmel, amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját 
implementálja, mint a Weboldal üzemeltetője köteles továbbá a Weboldal látogatók cookie 
elhelyezéshez és a cookie-val történő marketing célú adatkezeléshez szükséges, a mindenkori 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő hozzájárulását (a továbbiakban: Weboldal látogató 
Hozzájárulása) beszerezni és rögzíteni, valamint erről a Szolgáltatót a Szolgáltató által közzétett 
Barion Pixel Műszaki dokumentációban leírtak szerint – az ott meghatározott módon és formában 
(lásd consent event) – tájékoztatni. Ennek érdekében a Kereskedő köteles a Weboldalán 
Hozzájáruláskezelő platformot alkalmazni. Amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját 
implementálja, a Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy jelen pont szerinti kötelezettségének a jelen 
Szerződés időtartama alatt maradéktalanul eleget tesz.  

4.5. A 4.3 és a 4.4 pontban foglaltak szerződésszerű teljesítése érdekében a Szolgáltató a mindenkori 
Barion Pixel Műszaki dokumentációban a Barion Pixelre vonatkozó és – a Szolgáltató álláspontja 
szerint – az adatvédelmi jógyakorlatnak megfelelő mintákat (pl.: a Weboldal látogatóknak szóló 
Cookie tájékoztató mintát, a Weboldal látogatók Hozzájárulására vonatkozó mintát) és 
Hozzájáruláskezelő platformot ajánl. Ezek azok a minimum követelmények, amelyeknek a 
Kereskedőnek a 4.3 és 4.4 pont vonatkozásában legalább meg kell felelnie. Az ennek 
elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a 
Szolgáltató felé.  

4.6. A Kereskedő az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől 
számított öt (5) munkanapon belül írásban értesíti a Szolgáltatót bármilyen, a Kereskedő 
tudomására jutott Jogérvényesítési Igényről. Ha a Jogérvényesítési Igény olyan információkat 
tartalmaz, amelyek alapján felmerülhet adatvédelmi incidens bekövetkezésének gyanúja, akkor a 
Kereskedő erről a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb huszonnégy (24) órán belül értesíti a 
Szolgáltatót.  

4.7. A Kereskedő tudomásul bír arról, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatok adatkezelője a 
Szolgáltató, így a Weboldal látogatók jogszerű tájékoztatása és a Weboldal látogatók jogszerű 
Hozzájárulásának beszerzése a Szolgáltató alapvető és jogos érdeke, valamint, mint adatkezelő rajta 
számonkérhető jogi kötelezettsége. Erre figyelemmel a 4.3 – 4.5 pontban foglalt kötelezettségek 
Kereskedő általi megszegése a Szolgáltató jogszerű adatkezelését veszélyezteti vagy hiúsítja meg, 
amelyért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé és a Jogérvényesítési 
Igénnyel összefüggő vagy annak eredményeképpen előállt igénnyel, költséggel, kiadással, 
veszteséggel, (ideértve az ügyvédi költségeket, perköltséget és egy esetleges megegyezés költségét 
is) teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.  

4.8. A Kereskedő tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató, mint pénzügyi piacon működő fizetési 
szolgáltató sikerességének alapja a Szolgáltató jó hírneve és az ügyfelek Szolgáltatóba és a 
Szolgáltató termékeibe vetett bizalma. Ez alapján a Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 
együttműködés keretében kifejtett tevékenysége semmilyen körülmények között nem keltheti a 
Szolgáltató, a Szolgáltató bármely irányú tevékenységének, illetve az általa kínált szolgáltatásnak, 
terméknek a rossz hírét, valamint nem vezethet az ügyfelek Szolgáltatóba vetett bizalmának 
csökkenéséhez. A Kereskedő erre figyelemmel minden ilyen magatartástól köteles tartózkodni. 
Amennyiben a Kereskedő – számára felróhatóan – ezen kötelezettségét megszegi, a Kereskedő 
teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.  

4.9. A 4.3 és 4.4 pont szerinti szavatossági kötelezettség a Kereskedőt mindaddig terheli, amíg a 
Barion Pixel a Kereskedő Weboldalán el van helyezve.  

 

5. Felelősség, szerződésszegés  

5.1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Kereskedőt ért, alábbi okból bekövetkezett károk miatt: a. 
a Kereskedő a Barion Pixelt nem rendeltetésszerűen használja, implementálja; b. a Kereskedő az 



adatvédelmi jogszabályokat nem tartja be; c. a Kereskedő a Szerződésben, ideértve a jelen 
Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket, foglaltakat részben vagy egészben nem tartja be. 

 5.2. A Szolgáltató jogosult a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek, így különösen a 4. 
pontban foglaltak, Kereskedő általi teljesítését bármikor ellenőrizni. A Kereskedő ezen ellenőrzés 
elvégzése érdekében köteles a Szolgáltatóval mindenben együttműködni és az ehhez szükséges 
minden információt a Szolgáltató részére megadni.  

5.3. Amennnyiben a Kereskedő a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket megszegi, az a 
Barion ÁSZF 6.1.23 g) pont és a 21.7 a) pont szerint Szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató 
jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat (Elfogadóhely bezárása) és/vagy jelen Kiegészítő Általános 
Szerződési Feltételeket és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

 

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a webhely cookie-kat használ. Ahányszor 
belép a webhere, a számítógépére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k 
listáját alább láthatja: 

 

Szükséges 

Név Szolgáltató Leírás Érvényesség 

PHPSESSID ecegek.hu This cookie is native 
to PHP applications. 
The cookie is used 

to store and identify 
a users' unique 

session ID for the 
purpose of 

managing user 
session on the 

website. The cookie 
is a session cookies 
and is deleted when 

all the browser 
windows are closed. 

munkamenet 

ak_bmsc .chimpstatic.com This cookie is used by 
Akamai to optimize 

site security by 
distinguishing 

between humans 
and bots 

2 óra 

cookielawinfo-checkbox-
necessary 

ecegek.hu Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie 
is used to record the 
user consent for the 

cookies in the 

1 év 



"Necessary" 
category . 

cookielawinfo-checkbox-
functional 

ecegek.hu The cookie is set by 
the GDPR Cookie 
Consent plugin to 

record the user 
consent for the 
cookies in the 

category 
"Functional". 

1 év 

cookielawinfo-checkbox-
performance 

ecegek.hu Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie 
is used to store the 

user consent for 
cookies in the 

category 
"Performance". 

1 év 

cookielawinfo-checkbox-
analytics 

ecegek.hu Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie 
is used to record the 
user consent for the 

cookies in the 
"Analytics" category 

. 

1 év 

cookielawinfo-checkbox-
advertisement 

ecegek.hu Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie 
is used to record the 
user consent for the 

cookies in the 
"Advertisement" 

category  

1 év 

cookielawinfo-checkbox-
others 

ecegek.hu Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie 
is used to store the 

user consent for 
cookies in the 

category "Others". 

1 év 



elementor  
ecegek.hu 

 

This cookie is used 
by the website's 

WordPress theme. It 
allows the website 

owner to implement 
or change the 

website's content in 
real-time. 

never? 

woocommerce_cart_hash ecegek.hu This cookie is set by 
WooCommerce. The 

cookie helps 
WooCommerce 

determine when cart 
contents/data 

changes. 

munkamenet 

 

 

 

 

 

Marketing sütik 

Név Szolgáltató Leírás Érvényesség 

__gads ecegek.hu marketing adatgyűjtés 1 év 

goog_pem_mod ecegek.hu Google Analytics 

statisztikai adatgyűjtés 

állandó 

google_experiment_mo
d# 

ecegek.hu A Google használja a 
webhely látogatásainak 

nyomon követésére. 

állandó 

GoogleAdServingTest ecegek.hu A Google használja a 
hírdetésmegjelenítés, 

célzás engedélyezéséhez. 

munkamenet 

IDE .doubleclick.net Ez a süti információkat 
szolgáltat a doubleClick-

nek (amely a Google 
tulajdonában van) arról, 
hogy a végfelhasználó 

hogyan használja a 
weboldalt, és minden 

1 év 



olyan hírdetésről, amelyet 
a végfelhasználó láthatott, 

mielőtt meglátogatta 
volna a weboldalt. 

_FBP Facebook.com A Facebook használja, 
hogy hirdetési termékeket 
nyújtson egy harmadik fél 

számára (pl. valós idejű 
hirdetések) 

3 hónap 

FT Facebook.com A Facebook ezen süti 
segítségével hirdetési 

termékeket kínál (például 
valós idejű ajánlattétel 

harmadik féltől származó 
hirdetőktől) 

3 hónap 

TR Facebook.com A Facebook ezen süti 
segítségével hirdetési 

termékeket kínál (például 
valós idejű ajánlattétel 

harmadik féltől származó 
hirdetőktől) 

munkamenet 

    

Online fizetés sütik 

Név Szolgáltató Leírás Érvényesség 

ba_vid barion.com Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a 
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt 

eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési 
szokásaid alapján. A cookie használata a csalók 

felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, 
hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról 

tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. 

Utolsó 
frissüléstől 

számított 1,5 
évig 

ba_vid.x
xx 

barion.com Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a 
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt 

eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési 
szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a 

böngészési szokásaidat követhessük két 
munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az 

adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, 
amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított 
hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó 
látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az 

Utolsó 
frissüléstől 

számított 1,5 
évig 



aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz 
való engedély. 

ba_sid barion.com Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a 
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt 

eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési 
szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a 

munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon 
átívelően. 

30 percig 

ba_sid.xx
x 

barion.com Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a 
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt 

eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési 
szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a 
böngésződ munkamenetét (session) azonosítani 

tudjuk az adott honlapon belül. 

30 percig 

BarionM
arketing
Consent.

xxx 

barion.com Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-
e a böngészési szokásaidból származó adatok 

gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid vizsgálatához 
személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse 

érdekében. Amennyiben a hozzájárultál, akkor a 
működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett 
alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k 

által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a 
vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk 

személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse 
érdekében. 

1 év 

 

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről? 

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a 
Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan 
ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, 
pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, 
hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

a regisztráció törlésével, 

az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 

a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való 
hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  … napos határidővel vállaljuk, 
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink 
érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt 
követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának 



megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük 
azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama 
alatt. 

 

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről? 

 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing 
regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka 
egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait 
marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön 
adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és 
egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet 
továbbítunk (Grtv. 6. §). 

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is 
megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. 

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing 
és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a 
honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? mit és milyen 
alapon őrzünk meg,  ha a hírlevél  hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden 
hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, 
két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze. 

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 
10 napos határidővel vállaljuk.  

 

Mit kell tudni a nyereményjátékokról?  

 

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön 
szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk 
nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken. 

 

Egyéb adatkezelési kérdések  

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink 
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön 
hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban 
található.  

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre 
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási 
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott 
mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait 
megismerni. 



Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk 
az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, 
megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan 
felhasználástól. 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, 
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel 
elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó 
szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli 
adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon 
keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a 
Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak 
biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg 
honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg. 

 

 

 

 

 

 

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?  

 

Ön az adatkezelésről  

tájékoztatást kérhet, 

kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,  

tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés 
kivételével),  

bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott 
adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

adatairól,  

azok forrásáról,  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, 

az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,  

adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett 
intézkedéseinkről, továbbá  

az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, ……… napon belül (legfeljebb azonban 1 
hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó 
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által 
már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen 
kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt 
esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá 
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az 
értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem 
kézhezvételét követő ……… napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön 
hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, ……… napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) 
megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az 
Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 
határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön 
bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása 
szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés 
és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat. 

 

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

 

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 - (Info 
tv.) 



a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

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

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

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (Grtv.) 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az 
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a 
https://www.ecegek.hu/adatkezeles weboldalon történik. 
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