ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza az autóLondíner
(http://autolondiner.hu) weboldalon (továbbiakban: Weboldal) alkalmazott, személyes
adatok védelmére és kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatást.
1. Fogalommeghatározások
•

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

•

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így
a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

•

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait
és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;

•

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel;

•

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően
az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

•

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

•

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Adatkezelő adatai
Név: S-Press 5 Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Pál u. 2.
Telefonszám: (62) 633 272
E-mail cím: info@autolondiner.hu
Adószám: 14462021-2-06
Vezető tisztségviselő: Sebők Sándor
3. Adatfeldolgozók
•
•
•

Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.):
A Weboldal üzemeltetéséhez a hosting szolgáltatást biztosítja.
Ezer-Kamomilla Bt. (Székhely: 6795 Bordány, Kossuth u 37.):
Számviteli tevékenységet végez, könyvelési feladatokat lát el.
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA):
A Google Analytics szolgáltatást biztosítja.

4. Adatkezelések
4.1. A Weboldal működésének biztosítása
Érintett

A Weboldalt meglátogató minden Felhasználó

Adatkezelés célja

A Weboldal rendeltetésszerű és biztonságos
működésének biztosítása

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre

- Érintett böngésző eszközének bizonyos adatai (IP cím,
böngésző alkalmazás neve, stb.)
- Elengedhetetlenül szükséges sütik

Adatkezelés időtartama

Változó

Adatfeldolgozó

Magyar Hosting Kft.

4.2. A Weboldal használhatóságának könnyítése, látogatottságának növelése
Érintett

A Weboldalt meglátogató minden Felhasználó

Adatkezelés célja

A Weboldal használhatóságának könnyítése,
látogatottságának növelése

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Preferenciális, Statisztikai és Marketing sütik

Adatkezelés időtartama

Változó

Adatfeldolgozó

Google Inc.

4.3. Árajánlatkérés
Érintett

Árajánlatkérő

Adatkezelés célja

Árajánlatkérés feldolgozása, árajánlat megadása

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

- AutóLondíner lap méretei
- Gépjármű adatai (Márka, Típus, Évjárat)
- Árajánlatkérő adatai (Név, Telefonszám, E-mail cím)
- Megjegyzés

Adatkezelés időtartama

Az Érintett törlési kérelméig

Adatfeldolgozó

Magyar Hosting Kft.

Érintett jogai

- Kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
- Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
- Joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a
hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

4.4. Megrendelés
Érintett

Megrendelő

Adatkezelés célja

Megrendelés feldolgozása, teljesítése, nyilvántartása,
számlázása

Adatkezelés jogalapja

- Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)]
- Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1)
c)]

Kezelt adatok köre

- AutóLondíner lap méretei
- Gépjármű adatai (Márka, Típus, Évjárat)
- Árajánlatkérés megjegyzése
- Megrendelő adatai (Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím)

- Számlázási adatok (Név, Cím)
- Megrendelés megjegyzése
Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó
megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. §
(2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági
ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb
esetben az elévülési idő elteltéig.

Adatfeldolgozó

Magyar Hosting Kft., Ezer-Kamomilla Bt.

Érintett jogai

- Kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
- Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
- Joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a
hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

5. Adatbiztonság
Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
6. Az Érintett jogai
6.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a kezelt adatai
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá –
az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
6.2. Hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon. [GDPR 15. cikk]

6.3. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. [GDPR 16. cikk]
6.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. [GDPR 17. cikk]
6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést a
Rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. [GDPR 18. cikk]
6.6. Adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben meghatározott feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. [GDPR 20. cikk]
6.7. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. [GDPR 21. cikk]
6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. [GDPR 22. cikk]
7. Jogérvényesítés
Az Érintett a jogait az 2. pontban megadott elérhetőségeken gyakorolhatja.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására

irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
•
•

panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
az illetékes Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A bírósági út választása esetén a per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik.

8. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A
módosítások a Weboldalon történő közzététel napján lépnek hatályba.
Jelen Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2019. 08. 07.

