
 

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

  

1.  Adatkezelő és adatfeldolgozó adatai: 

Név: Harp’s Kft.  

Cím: 5000 Szolnok, Baross Gábor út 20 II. em. 207/a  

Telefonszám: 06-56 / 410-916  

E-mail: harps@harps.hu  

 Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82664/2015  

 

2. Adatkezelő által kezelt adatok: 

Az adatkezelő a megrendelő vezeték, és keresztnevét, e-mail címét, lakóhely címét, telefonszámát, 

szállítási  címét kezeli.  

Adatkezelő a megrendelő jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személyes adatait a 

felhasználó hozzájárulásával kezeli.  

Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó különleges adatokat nem kezel.  

 

3. Az adatkezelés célja: 

Adatkezelő a megrendelő személyes adatait kizárólag a megrendelők beazonosítása és a 

megrendeléseik teljesítése célból kezeli.  

 

4. Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett személy hozzájárulása, az infotv. 55.§ (1) bek. továbbá, a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről, és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv 6. §. (5) bek. alapján. A felhasználó 

hozzájárulásának minősül az adatkezelő honlapján lévő megrendelő lap kitöltése. 

 

 



5. Az adatok kezelésének időtartama: 

Az adatkezelő a megrendelő adatait mindaddig tárolja, amíg a megrendelő nem kéri az adatai 

törlését. Az adatkezelő a megrendelőnek az adatai törlésére irányuló kérelmét haladéktalanul, de 

legkésőbb a kérelem beérkezését követő 72 órán belül teljesíti. 

A számlák esetében az adat megőrzési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §. (2) 

bek. alapján 8 év.   

  

6. Tájékoztatás a megrendelő tárolt adatairól: 

Felhasználó bármikor kérhet felvilágosítást a kezelt adatairól, bármikor kérheti az adatai módosítását, 

illetve törlését.  

A felhasználónak a felvilágosításra, módosításra, illetve törlésre irányuló kérelmét az adatkezelő jelen 

szabályzat 1. pontjában megadott e-mail címére küldött elektronikus levelében kell kérnie.  

 

7. Adattovábbítás: 

A továbbított adatok fajtája:  

Vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név. 

Az adattovábbítás címzettje, teljes címe: 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Az adattovábbítás jogalapja: 

Az érintett hozzájárulása.  

 

8. Az érintettek köre: 

Azon természetes személyek, akik a webárúházunktól való vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ill. 

hírlevél küldése érdekében megadják a kért személyes adataikat. 

 

Jelen szabályzat alkalmazásában:  

 Személyes adat: 

 Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: 

érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 

személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy 

közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet  



 Különleges adat:  

1. A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,  

2. Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat  

 Hozzájárulás:  

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű 

vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez  

 Adatkezelés:  

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 

törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása  

 Adattörlés:  

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges  

 Adatmegsemmisítés:  

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése  

 Adatfeldolgozás:  

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől  

 Adatállomány:  

Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.  

  

Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései és a 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Szolnok, 2015. február 19. 

 

                                                                                                                        Harp’s Kft. 


