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Adatkezelési tájékoztató 

1. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  9 5 / 4 6 / E K
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI  P A R L A M E N T É S A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban:  Rendelet) előírja, hogy az
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak  érdekében, hogy az érintett
részére a  személyes adatok kezelésére  vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és  könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva  nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti
az érintett jogainak a  gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs  ö n r e n d e l k e zé s i
jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is  előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek
teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé  kell tenni a társaság  honlapján, vagy az érintett
személy részére kérésére meg kell küldeni.

2. Adatkezelési irányelveink

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön szármára
átláthatóan kezeljük.

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

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

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

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

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésévek, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait 

a) 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.

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és
kötelező jellegű, ilyen esetben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
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c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez
Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például
honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

3. Fogalom meghatározások

a) a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete;

b) 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;

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

d) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (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;

e) 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;

f) 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;

g) 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;

h) 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;

i) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
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j) profilalkotás:  személyes  adatok  automatizált  kezelésének  bármely  olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;

k) álnevesítés:   a   személyes   adatok   olyan   módon   történő   kezelése,
amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már
nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes
személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított
vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni

l) nyilvántartási   rendszer:   a   személyes   adatok   bármely   módon   –
centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint –
tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

m) az   adatkezelés   korlátozása:   a   tárolt   személyes   adatok   megjelölése
jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. Az adatkezelő megnevezése
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Divián-Megafa Kft.
Székhely:  4400  Nyíregyháza  Tünde  utca 18
Telephelyeink:  4400  Nyíregyháza  Tünde  utca 18
Cégjegyzékszám:  15 09 067267
Adószá 1m 2:  750056-2-15
Ügyfélszolgálat:  midibi@midibi.hu
E - mail  cím:  midibi@midibi.hu
Honlap:  www.midibi.hu

a továbbiakban, mint: Társaság. 

5. Az adatfeldolgozók megnevezése

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

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes  beleegyezése, de
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a  következő tájékoztatást adjuk:

a) Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz
igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás, adatbázis
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szolgáltatás, email szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele 
fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes 
adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

Cégnév: GLOBAL HIGHLIGHT Communication & Marketing Kft. 
Székhely: 1133 Budapest, Visegrádi utca 93/B 2/7. 
Cégjegyzékszám: 01-09-379709 
Adószám: 29032204-2-41 
Képviselő: Takács Bence ügyvezető 
Telefonszám:  +36703914402 
E-mail cím: bence.takacs@globalhighlightcm.com
Honlap: https://globalhighlightcm.com
Az Ön által megadott adatokat az adatfeldolgozó az ………………. által 
üzemeltetett szervereken tárolja. 
Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak 
férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok 
biztonságos kezeléséért. 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás. 
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. 
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok. 
Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal 
működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. 
Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve  i s 
kérheti adatai törlését. 
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve 
jogszabályon alapuló adatkezelés. 

b) Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli
szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a
Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes
személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése céljából.

c) Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék 
kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, 
telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. 

Ezen szolgáltatók: 
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Jelenleg csak saját munkatársaink végzik a megrendelt termékek  kiszállítását, 
külsős céggel nem szállítunk. 

6. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók 
nyilvántartása

1. A  Társaság  szerződés  teljesítése  jogcímén  a  szerződés  megkötése, 
teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a 
vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési 
nevét, születési idejét, anyja nevét,  lakcímét,  adóazonosító  jelét, adószámát,  
vállalkozói,  őstermelői  igazolvány számát, személyi igazolvány számát, 
lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-
címét ,  bankszámlaszámát,  vevőszámát (ügyfé lszámát, 
rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási 
listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság 
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, 
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes 
adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

2. Az  érintettel  az  adatkezelés  megkezdése  előtt  közölni  kell,  hogy  az 
adatkezelés  a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás 
történhet a szerződésben is.

3. Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról 
tájékoztatni kell.

2. Jogi  személy   ügyfelek,   vevők,   szállítók   természetes 
személy   képviselőinek elérhetőségi adatai

1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe.

2. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével 
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett 
hozzájárulása.

3. A személyes adatok  címzettjei, illetve    a   címzettek   kategóriái:   a 
Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

4. A személyes  adatok  tárolásának  időtartama:  az  üzleti  kapcsolat,  illetve az  
érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

7. Weboldallal kapcsolatos adatkezelések

a) Üzenetküldés

A regisztrációs során megadandó személyes adatok:

 Név, cégnév, adószám, telefonszám, email cím 

A üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a 
felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben 
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megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1.) 
bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja: A Felhasználó számára 
gyorsabb, kényelmesebb kapcsolat felvételi folyamat biztosítása. 

Az üzenetküldéssel kapcsolatos kezelt adatok köre: a fenti bekért adatokon kívűl 
az IP-cím. 

Az üzenet küldéssel kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az 
adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. 

b) Cookie (sütik)

A  Sütik  (cookie-k)  rövid  adatfájlok,  melyeket  a  meglátogatott  honlap  
helyez  el  a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott 
infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. 
Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az 
ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy 
internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó 
eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), 
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az 
Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat - kivéve, ha azok az adott 
szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek - csak a felhasználó 
engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 
A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása 
során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó 
tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap 
üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül 
utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére 

A  hozzájárulást  igénylő  sütik  esetében  a  tájékoztatás  kapcsolódhat  a  
honlap  első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával 
együtt járó adatkezelés már  az  oldal  felkeresésével  megkezdődik.   
Amennyiben   a  süti   alkalmazására  a felhasználó által kifejezetten kért funkció 
igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció 
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a 
sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon,  elegendő  
egy rövid  összefoglaló  a  tájékoztatás  lényegéről,  és  egy  linken keresztül 
utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

1. Az  általános  elterjedt  internetes  gyakorlatnak  megfelelően  Társaságunk
is  használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor
karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az
egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-
nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A
cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb
információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és
eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra
kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik
általánosságban megkönnyítik  a  weboldal  használatát,  elősegítik,  hogy  a
weboldal  a  felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony
információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője
részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását
és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú
biztosítását.
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2. Társaságunk  honlapja  a  weboldal  használata  során  a  látogatóról,
illetve  az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti
és kezeli:
 az látogató által használt IP cím,
 a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított

nyelv),
 látogatás időpontja,
 a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

3. A   sütik   használatának   elfogadása,   engedélyezése   nem   kötelező.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-
t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb
böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de
ezek á l ta lában megvá l toz ta tha tóak annak é rdekében , hogy
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal
felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat:
• Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari:
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, 
hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak 
megfelelően működni cookie-k nélkül. 

4. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására.

5. Társaság honlapján
alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a 
weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak 
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funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek 
között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek 
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének 
időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a 
munkamenet   végeztével,   illetve   a   böngésző   bezárásával   a   
sütik   e   fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. 
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő 
működésének biztosítása. 

2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a 
felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a 
szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele 
során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem 
kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe 
vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. 

2.1 Használatot elősegítő sütik: 
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése,  
felhasználói élmény növelése, a honlap használatának 

kényelmesebbé  
tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap. 

2.2 Teljesítményt biztosító sütik: Google Analytics sütik: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/
collection/analyticsjs/cookie-usage 
Google AdWords sütik: 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

c) Közösségi média

Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából
közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instagram stb.).  Amennyiben a
Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba
lépett a webáruházunkkal, úgy azon Felhasználók alábbi személyes adatait
kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe.

A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak.
Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes
értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Instagram/Youtube
stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános
profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/
Instagram/Youtube
stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
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3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról,
azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott
közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi
oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az
adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal
szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes
adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Google Adwords konverziókövetés használata 

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő,
továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető
szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző
szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a
cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie
még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy
Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével
szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést
választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az
ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető
címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót
azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja
azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.
Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi
oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett
„cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére
mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának
elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a
Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban
előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására
és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
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üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja 
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, 
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával 
összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az 
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított
IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a
Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy
ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a
cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait
(beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető
böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Facebook INC. 

Facebook oldalunk:  

A Facebook GDPR irányelvei: https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

https://www.facebook.com/about/privacyshield 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

Instagram 

Instagram oldalunk: 

Az Instagram adatvédelmi szabályzata: https://help.instagram.com/
155833707900388 

g) Direkt marketing

1. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek
mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen
üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más
egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben
meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje
előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

2. A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes
adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
online azonosító.

3. A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez
kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok,
hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-
mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor
megadott elérhetőségekre.

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
5. A   személyes   adatok   címzettjei,   illetve    a   címzettek   kategóriái:   a

Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
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adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző 
munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói. 

6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
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8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintettek jogai 

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

2. A hozzáférés joga
Ön 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.

3. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
meghatározott feltételek esetén.

5. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés cél jából, de Ön igényl i azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival
szemben.

7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
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adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről. 

8. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön 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.

9. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

10. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön 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.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy
tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak,
valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket
is megállapít; vagy

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben,
vagy ha a  felügyeleti hatóság  nem  foglalkozik  a  panasszal,  vagy  három
hónapon  belül  nem  tájékoztatja  az érintettet a benyújtott panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
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15. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

10. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések:

• Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés 
merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott 
módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az 
adatkezelővel.

• Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. 
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, 
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított 
legfeljebb 2 év elteltével törli.

• E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást.

• Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 
más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, 
adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

• A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos 
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan 
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges.

11. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

a)  Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

b) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.

c) a Polgári Törvénykönyvről szó ló  201 3. évi V. törvény
d) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló

1995. évi LXVI. törvény.
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e) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

f) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

g) A fogyasztóvédelemről szóló  1997. évi CLV. törvény
h) A panaszokról és a közérdeki bejelentésekről szóló 201 3 . évi CLXV. törvény
i) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény
j) 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

12. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége, módosítása

Az adatkezelési tájékoztató megtalálható weboldalunkon, a www.midibi.hu-n, illetve
a telephelyeinken kinyomtatva.
Társaságunk fenntartja  magának a jogot  jelen   Adatkezelési  tájékoztató
módosítására,  amelyről az érintetteket  megfelelő módon  tájékoztatja.  Az
adatkezeléssel kapcsolatos információk  közzététele  a www.midibi.hu weboldalon
és a telephelyeinken történik.

Budapest, 2021.07.07. 
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