
ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

A felhasználók www.smukkbazar.hu oldalon megadott adatait az oldal üzemeltetője, Móricz Viktor ev. kezeli.

Adatkezelési azonosító szám: NAIH-68291/2013

1. A kezelt adatok köre
 
Automatikusan rögzített adatok
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a következő adatok:
a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja,
a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó 
IP címe.
 
Ezen adatokat a rendszer kizárólag a webáruházi látogatottsági statisztikái elkészítésére használja, azokat sem-
milyen személyes adattal nem köti össze. 
A szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése érdekében a látogatók számítógépén cookiekat helyez el az 
üzemeltető, melyek a felhasználók technikai azonosítását, a személyre szabott oldalak, funkciók működését 
segítik. Az üzemeltető lehetőséget biztosít felhasználók számára ezen cookiek használatának letiltására, de 
egyúttal jelzi, hogy a cookiek kikapcsolásával az oldal több funkciója hibásan ill. nem fog működni.
 
Felhasználó által megadott adatok
A regisztráció során kötelező a felhasználónak megadnia teljes nevét, címét, telefonszámát, email címét és 
jelszavát. Ezen adatok a rendelések teljesítéséhez szükségesek.
A hírlevélre való regisztrációra ettől függetlenül is va lehetőség, ekkor a rendszer csak felhasználó e-mail 
címét tárolja.
 
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy Móricz Viktor ev. a személyes adatait kezelje. A honlap 
használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás is-
meretében történik. Amennyiben a felhasználó belépési adatai illetéktelenhez kerülnek, arról üzemeltetőt az 
esetleges visszaélések elkerülése végett maradéktalanul tájékoztatni köteles.
 
2. Az adatkezelés célja
Az oldal a fent részletezett adatokat a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása, illetve az weboldalon 
leadott rendelések teljesítése céljából tárolja.
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgál-
tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az 
adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra 
használja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személy-
nek adatokat nem, illetve kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén ad át.

A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 
3. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó személyes adatait üzemeltető mindaddig kezeli, míg azok törlését felhasználó nem kérelmezi. 
Az adatok törlését az info kukac smukkbazar.hu e-mail címre küldött levélben lehet kérni a regisztrációkor 
megadott név, e-mail cím megadásával.
A szolgáltatás megszűntetésekor a tárolt felhasználói adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 
4. A hozzáférők köre



A weboldalon rögzített adatokhoz kizárólag az oldal üzemeltetője és az adatkezeléssel megbízott TustIT Kft. 
fér hozzá, azokhoz hozzáférést harmadik fél számára nem biztosít. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény-
ben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatóságiadatkérések teljesítése előtt minden 
egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén 
kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
 
5. A felhasználók jogai
A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet, amire az adatke-
zelőnek, azaz az oldal üzemeltetőjének 30 nap áll rendelkezésére részletesen válaszolni.
 
A felhasználók személyes adataik módosítását bármikor elvégezhetik a Fiókom menüponton belül, azok 
törlését pedig az üzemeltető e-mail címén kérhetik.
 
6. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az adatfeldolgozó 24 órás őrzéssel védett saját szerverein tárolja.
 
7. Jogérvényesítési lehetőségek
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon üzemeltetőhöz az info kukac 
smukkbazar.hu címre írt e-mailben Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is 
érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, illetve az adatkezelő kötelezettségeire 
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. 
törvény 13/A. § tartalmazza.
 
 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató módosítására, ami azonban nem jelentheti 
a személyes adatok céltól eltérő kezelését.


