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I. A SZABÁLYZAT TARTALMA

1.
Jelen szabályzat a Pálinkatündér Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
H-2094 Nagykovácsi, Pók utca 1., továbbiakban röviden: Társaság, vagy
PÁLINKATÜNDÉR) által végzett adatkezelés rendjét, az arra vonatkozó általános és
speciális szabályokat tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény)
rendelkezéseire figyelemmel.
Jelen adatkezelési szabályzat I-III, valamint V-IX fejezetei tartalmazzák a
PÁLINKATÜNDÉR adatkezelésére vonatkozó általános szabályokat, a jelen
szabályzat IV. fejezetében foglalt speciális rendelkezések pedig az egyes konkrét
adatalanyokra és adatkörre vonatkozó speciális rendelkezéseket tartalmazzák.
II. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
2.
A PÁLINKATÜNDÉR tevékenysége során fokozottan ügyel arra, hogy a
személyes adatok védelme érdekében betartsa az adatvédelem alábbi, legfontosabb
irányelveit:
a. A PÁLINKATÜNDÉR személyes adatot az érintett hozzájárulásával illetve
törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
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körben - helyi önkormányzat rendeletében meghatározott körben kezel. Az
érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha a PÁLINKATÜNDÉR rel történő kapcsolatfelvétele során az adatkezelés körülményeiről és tényéről
tájékoztatást kap, és az adatkezeléshez hozzájárul. A hozzájárulás az adott
helyzettől függően ráutaló magatartással is megadható.
A PÁLINKATÜNDÉR főszabály szerint különleges adatot csak akkor kezel,
ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális
esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés
végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető
jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése
vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve
egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
Mindazonáltal a PÁLINKATÜNDÉR semmilyen körülmények között nem
kezel a faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó, vagy
más ehhez hasonló adatot.
b. A PÁLINKATÜNDÉR személyes adatot kezelhet akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna és a
személyes adat kezelése
(i)
a PÁLINKATÜNDÉR-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából szükséges, vagy
(ii)

a PÁLINKATÜNDÉR, vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A PÁLINKATÜNDÉR személyes adatot kezelhet akkor is, ha az érintett
cselekvőképtelensége folytán, vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni és az adatkezelés valamely személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét, vagy javait
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges.
c. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a
PÁLINKATÜNDÉR a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában
(i)

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
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(ii)

a PÁLINKATÜNDÉR, vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése céljából,
ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
d. A PÁLINKATÜNDÉR az általa kezelt adatok kezelését szigorúan a célhoz
kötöttség elvének megfelelően végzi. Ennek megfelelően személyes adatot
csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, és adatkezelése minden szakaszában megfelel e célnak. A
PÁLINKATÜNDÉR csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatok kezelése az
érintettel fennálló jogviszony kezdetének napján kezdődik, és az adatkezelés
céljának megvalósulásához és a törvényi megfelelőség biztosításához
szükséges ideig tart.
e. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem
jogszabály teszi kötelezővé, az adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az
adatszolgáltatás önkéntességére.
f. A PÁLINKATÜNDÉR minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az
eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását szerez be, illetőleg
lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
3.
Jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmezése során a PÁLINKATÜNDÉR
adatkezelésével kapcsolatosan az alább felsorolt fogalmakat az alábbi
meghatározások szerint kell érteni:
a. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
b. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett
neve, személyi azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c. különleges adat:
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i.

d.

e.

f.

g.

h.
i.
j.

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat,
ii. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett akaratának 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;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését
kéri;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot
az adatokon végzik;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat értelmében
az adatok
jellegétől és az adatalanyok körétől függetlenül adatkezelő a:
- a PÁLINKATÜNDÉR Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Pók utca 1.,
cégjegyzéket vezető bíróság: a Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága, Cg.: 13-09-190276);

k. adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése
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alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is
- adatok feldolgozását végzi;
l. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk nem lehetséges;
IV. KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI
4.
A PÁLINKATÜNDÉR tevékenysége során jellemzően a jelen fejezetben
felsorolt adatkörök vonatkozásában, és az alább meghatározott speciális
rendelkezések alapján végez adatkezelést. A PÁLINKATÜNDÉR a jelen fejezetben
felsoroltakon túl is jogosult külön szabályzatban foglalt rendelkezések szerint
adatkezelésre, vagy olyan adatokat kezelni, amely vonatkozásában ugyan külön
szabályzat nem került kihirdetésre, de a PÁLINKATÜNDÉR az érintettek
hozzájárulását megfelelően beszerezte vagy arra egyébként igazolható, jogos érdeke
alapján kerül sor.
Személyes adatot a PÁLINKATÜNDÉR csak az érintett hozzájárulása alapján kezel.
Az érintett az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával járul hozzá a személyes
adatainak kezeléséhez. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen
szabályzatban meghatározott célból és a törvény keretei között jogosult kezelni.
A webáruház felületén megadott személyes adatok kezelésének célja a webáruház
kereskedelmi tevékenységének biztosítása, vevőkkel történő kapcsolattartás
biztosítása és statisztikai adatok mérése. A reklám- és marketing célú adatkezelést az
adatkezelő kifejezetten feltünteti a webáruház felületén. Amennyiben az érintett
szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisban, vagy le
szeretne onnan iratkozni, akkor erre az adatkezelő kifejezetten és folyamatosan
lehetőséget biztosít a kiküldött hírlevelének a végén.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető,
továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek
tárolásra, amíg az érintett nem kérik azok törlését. Az Itv. értelmében törlés esetén a
korábban megadott adatokat a Adatkezelő köteles nyolc napon belül
felismerhetetlenné tenni, oly módon, hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.
A PÁLINKATÜNDÉR a jelen fejezetben fel nem sorolt adatok kezelése során az
adatvédelmi törvény rendelkezéseit illetve a jelen szabályzat általános rendelkezéseit
megfelelően alkalmazza.
a.

üzleti partnerek adatainak kezelése
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5.
A PÁLINKATÜNDÉR üzleti partnereinek (a továbbiakban: partner) adatait a
partnerrel való együttműködéshez szükséges mértékben tartja nyilván és kezeli. Az
adatkezelés célja a PÁLINKATÜNDÉR üzleti tevékenységének végzése, illetve az
ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, esetlegesen követelések
behajtása. A szolgáltatás során a PÁLINKATÜNDÉR által kezelt személyi adatok és
különleges adatok harmadik fél számára, az adatszolgáltató hozzájárulása, vagy
külön kérése kivételével nem kerülnek átadásra.
Az adatkezelés kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges
mértékben és ideig tart és az minden szakaszában megfelel az itt meghatározott
céloknak. Amennyiben az adatkezelési cél teljesült, vagy megszűnt, a személyes
adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
A rendelés során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes
adatokat:
 Név/cégnév (ez utóbbi esetben a kapcsolattartó neve is, közvetlen
telefonszáma és E-mail címe, ha az eltér a cégétől, illetve a cég adószáma),
 E-mail cím,
 számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 telefonszám
Az adatkezelésre a www. palinkatunder.hu internetes oldalon (a továbbiakban:
Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza
a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt
személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A
PÁLINKATÜNDÉR a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz
kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre
kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e
pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott
személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az
azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatást.
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b.

telefonbeszélgetések adatainak kezelése

6.
A PÁLINKATÜNDÉR által előfizetett mobil telefonok hívásadatairól, a
PÁLINKATÜNDÉR megfelelő jogalap esetén jogosult a távközlési szolgáltatótól
adatokat (híváslistát) kérni, és ezen adatokat kezelni. Az adatkezelés célja az
PÁLINKATÜNDÉR-t esetlegesen érő biztonsági fenyegetések elleni hatékony
védekezés és a stratégiai költségelemzés biztosítása.
Az archivált anyagban fellehető – esetleges megrendelők telefonálási szokásaira
utaló – adatokat a PÁLINKATÜNDÉR nem jogosult kiragadottan kezelni. A
PÁLINKATÜNDÉR különösen tartózkodik attól, hogy az archivált anyagokban
fellelhető telefonálási szokásokra utaló adatokból az üzleti partner szokásaira,
személyiségprofiljára vonatkozó információkat nyerjen ki.
7.
A PÁLINKATÜNDÉR nem rögzíti sem az általa használt vezetékes
telefonokon, sem az általa előfizetett mobil telefonokon zajló beszélgetéseket.
c. Internet és elektronikus levelezések adatainak kezelése
Anonim látogató azonosító elhelyezése, naplóállományok elemzése,
speciális ajánlatok küldése
8.
Az Internet használatára a PÁLINKATÜNDÉR-rel esetlegesen együttműködő
3. személyek a Adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően jogosultak.
A PÁLINKATÜNDÉR jogosult olyan statisztikai adatkezelésre, amelynek az
esetleges munkavállalói által látogatott honlapok nyilvántartása a célja. Ezen adatok
azonban nem köthetőek egy adott munkavállalóhoz, a statisztikai adatkezelés célja
az informatikai biztonság biztosítása. PÁLINKATÜNDÉR jogosult megfelelő jogalap
esetén a munkavállalók által használt – az PÁLINKATÜNDÉR tulajdonát képező személyi számítógépek és laptopok tartalmát teljes egészében archiválni. Az
archivált anyagban fellehető – a munkavállalók Internet-használatára utaló adatokat
az PÁLINKATÜNDÉR nem jogosult kiragadottan kezelni. A PÁLINKATÜNDÉR
különösen tartózkodik attól, hogy az archivált anyagokban fellelhető Internethasználatára utaló adatokból a munkavállaló szokásaira, személyiségprofiljára
vonatkozó információkat nyerjen ki.
Technikai (adatbiztonsági) okokból a PÁLINKATÜNDÉR lehetővé teszi, hogy
rendszergazdái a hálózatba kötött számítógépek tartalmát azok használata közben a
felhasználók előzetes hozzájárulásával láthassák, ellenőrizhessék. A rendszergazdai
tevékenység közben felbukkanó adatokról a PÁLINKATÜNDÉR nem jogosult
nyilvántartást vezetni, e körben a PÁLINKATÜNDÉR nem végez adatkezelést.
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9.
A PÁLINKATÜNDÉR munkavállalói munkahelyükön kizárólag az
PÁLINKATÜNDÉR Számítástechnikai szabályzatában foglalt módon jogosultak
elektronikus levelezőrendszer (e-mail) használatára. Mindazon e-mail címek,
amelyekben a PÁLINKATÜNDÉR neve kiterjesztésként benne foglaltatik (például
…@palinkatunder.hu,), a PÁLINKATÜNDÉR tulajdonát képezik és az ezen címeken
folytatott levelezés munkacélú levelezésnek minősül. Az ilyen címeken folytatott
levelezésbe a PÁLINKATÜNDÉR megfelelő jogalap esetén jogosult betekinteni. A
PÁLINKATÜNDÉR jogosult a fent nevezett címeken folytatott levelezések
meghatározott időközönkénti biztonsági mentésére, az elektronikus levelező
rendszer folyamatosságának és stabilitásának érdekében.
Az archivált anyagban fellehető – a munkavállalók levelezési szokásaira utaló
adatokat a PÁLINKATÜNDÉR nem jogosult kiragadottan kezelni. A
PÁLINKATÜNDÉR különösen tartózkodik attól, hogy az archivált anyagokban
fellelhető levelezési szokásokra utaló adatokból a munkavállaló szokásaira,
személyiségprofiljára vonatkozó információkat nyerjen ki.
Anonim látogató azonosító (cookie) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve
profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók
számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra,
hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában
semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a
látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más
személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások
alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere
voltaképpen gépek között történik meg.
A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást
csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik
szokásait, igényeit. A PÁLINKATÜNDÉR az ilyen fent említett, személyes adatot
már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a
célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati
szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a
honlap látogatása során testre szabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat
jelentessen meg.
Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére,
módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei
azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök
menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb
szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testre
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szabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben
kiszolgálni Önt.
Naplóállományok elemzése
A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok)
elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A
naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött
kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IPcíme, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen
információk felhasználása szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos
ellenőrzésre, az általunk üzemeltetett weboldal biztonságának és elérhetőségének
megőrzése céljából történik a PÁLINKATÜNDÉR által. Az így nyert adatsorokat
esetenként személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal
is összekapcsolhatjuk, amennyiben a weblap zökkenőmentes üzemeltetése és az
adatok kiértékelése érdekében, vagy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás
teljesítése érdekében, vagy minőségbiztosítási, vagy piackutatási célzattal szükséges.
Speciális ajánlatok küldése
Ügyfelek számára - hozzájárulásuktól függően - bizonyos időközönként tájékoztató
célú körleveleket küldünk új termékeinkről, akcióinkról, speciális ajánlatainkról stb.
Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban
fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat, bármely
promóciós levél alján, a Leiratkozás gombra kattintva.
Cookie-k
Mi az a cookie?
Amikor jelen weboldalt megtekinti, lehet, hogy némi információ az Ön gépén
„cookie”-k formájában tárolásra kerül. A cookie-k a weboldal által küldött kisméretű
adatok, amelyek, ha a böngésző elfogadja, a memóriában, vagy egy kis fájlban
tárolódnak. A cookie-k a web technológia alapvető elemei, amelyek lehetővé teszik,
hogy a weboldal emlékezzen a felhasználóra, és hogy gazdag funkcionalitást
biztosítson, ám vannak adatvédelmi vonatkozásai, mivel a látogatók nyomon
követését szolgálhatják.
A cookie-k a böngésző és a cookie-t elhelyező oldal között működnek, így külső
harmadik fél nem olvashatja a cookie tartalmát. Az oldal azonban együttműködhet
cookie szolgáltató harmadik féllel látogatói statisztikák, vagy más szolgáltatások
nyújtása miatt.
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Mire használja a PÁLINKATÜNDÉR a cookie-kat?
- A weboldalt látogatók használati szokásairól a böngészés során történő
információgyűjtésre, hogy a használati szokásokról névtelen statisztikák
készülhessenek. Ezzel az a célunk, hogy a látogatók számára a lényeges
információkat célzottabban juttassuk el.
-

A látogató azonosítására, hogy a felhasználó számára lehetővé tegyük pl.a
bejelentkezést és a bevásárló kosár használatát.

-

Az Ön egyéni preferenciáiról szóló információk rögzítésére amint a weboldalt
böngészi.

Hogyan akadályozza meg a cookie-k használatát?
Ha nem kívánja elfogadni a PÁLINKATÜNDÉR cookie-k használatát a weboldalon,
állítsa be a böngészőjét úgy, hogy az elutasítsa a cookie-kat. Így azonban nem tudjuk
garantálni a weboldal szándék szerinti működését.
Sok böngésző nyújt olyan lehetőségeket, mint a „privát böngészés”, vagy a „ne
tárolja az előzményeket”, amelyek megengedik a cookie-kkal rendelkező oldalak
teljes használatát a hosszú távú tárolás engedélyezése nélkül. Egy másik gyakori
adatvédelmi lehetőség az előzmények manuális törlése, amikor az szükséges.
d. látogatók adatainak kezelése
10.
A PÁLINKATÜNDÉR – rel üzleti kapcsolatot kereső személy esetén az
adatkezeléshez történő hozzájárulást vélelmezni kell.
11.
Az esetlegesen a PÁLINKATÜNDÉR székhelyére érkező látogatók adatait a
PÁLINKATÜNDÉR-nél dolgozó adminisztratív személyzet jogosul felvenni és
kezelni, függetlenül attól, hogy a látogató üzleti, vagy személyes látogatásra érkezik.
A látogatók alábbi adatai vehetők nyilvántartásba:
a. név
b. anyja neve
b. a látogató által képviselt cég elnevezése és székhelye
c. személyi azonosító típusa és száma
d. látogatás célja
e.
egyéb adatkezelések
12.
A PÁLINKATÜNDÉR az adatkezelésnek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál történő nyilvántartásba vételét követően a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adatkezelési nyilvántartásban
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meghatározott célból, és tartalommal jogosult olyan személyes adatok kezelésére,
amelyek nem a vele munkaviszonyban, vagy ügyfélkapcsolatban álló személyek
adataira vonatkoznak.

V. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

13.
A PÁLINKATÜNDÉR által kezelt személyes adatok az alábbi esetekben
adhatók át:
a) a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények, valamint a távközlési rendszer jogosulatlan
felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint
bíróságnak,
b) jogvitás ügyben bíróságok részére,
c) a PÁLINKATÜNDÉR megbízása alapján a PÁLINKATÜNDÉR
tevékenységi körében illetve adminisztratív működése körében
tevékenységet végző vállalkozók (könyvelők, ügyvédek, stb.) részére a
megbízás ellátásához szükséges körben,
d) a PÁLINKATÜNDÉR - rel szemben tartozással rendelkező érintettek
adatai PÁLINKATÜNDÉR megbízása alapján a követelések kezelését
végző személyek részére.
Jelen rendelkezés c.) és d.) alpontja alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatok
átvevőit a PÁLINKATÜNDÉR-rel azonos titoktartási kötelezettség terheli.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
14.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését vagy zárolását írásban, a IX. pontban megjelölt adatvédelmi
felelősnek címezve.
15.
Az érintett kérelmére a PÁLINKATÜNDÉR, mint adatkezelő tájékoztatást ad
az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A PÁLINKATÜNDÉR a
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kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon
belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt
követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi)
ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy
az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
16.
A PÁLINKATÜNDÉR a valóságnak nem megfelelő személyes adatot
helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 annak kezelése jogellenes,
 az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem
köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő jogainak érvényesítése
végett nem szükséges
 az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt,
 azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
A PÁLINKATÜNDÉR a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá
mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
17.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A PÁLINKATÜNDÉR– a tiltakozással érintett adatok tekintetében az adatkezelés
egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a
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PÁLINKATÜNDÉR az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a
PÁLINKATÜNDÉR meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Az érintettek tudomásul veszik, hogy a PÁLINKATÜNDÉR az adatokat nem törli és
azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig a PÁLINKATÜNDÉR üzleti
tevékenységével összefüggésben az érintett felé keletkezett igényét – peres, vagy
nemperes eljárásban – érvényesítheti. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem
indul, illetőleg az érintettek a PÁLINKATÜNDÉR felé az üzleti kapcsolatból
keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt
követően törölhetők.
18.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi

és

VII. ADATBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
19.
A PÁLINKATÜNDÉR gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja mindazokat az
eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvényben meghatározott, valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat a
PÁLINKATÜNDÉR megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. A
PÁLINKATÜNDÉR kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja a
figyelmet ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
20.
A PÁLINKATÜNDÉR által kezelt személyes
követelményeknek felelnek meg:
 felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,

adatok

az

alábbi
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 pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,
 tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A PÁLINKATÜNDÉR nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és
egységes személyazonosító jelet.
VIII. ADATOK TÁROLÁSA
A PÁLINKATÜNDÉR a tárolt adatokat, a fent nevezett kötelező nyilvántartási időt
követően - amennyiben indokolt - továbbra is nyilvántarthatja. Ha a további
nyilvántartás nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
Az adatmegőrzésre egyébként a továbbiakban a hatályos törvényi rendelkezésekben
foglaltak az irányadóak.
IX. ADATVÉDELMI FELELŐS
21.
A adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgy
feltételeinek biztosítása érdekében a PÁLINKATÜNDÉR adatvédelmi felelőst nevez
ki. Az adatvédelmi felelőst közvetlenül az ügyvezető nevezi ki és felügyeli.
22.
A PÁLINKATÜNDÉR által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett
személy: Dávid-Szabó Eszter
elérhetősége: + 36- 70 942-2125
23. Az adatvédelmi felelős feladatai
a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a
belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az
adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése
esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
d) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
X. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
24.
Jelen szabályzat hatálya kiterjed a PÁLINKATÜNDÉR valamennyi központi
egységeiben és minden egyéb szervezeti egységében végzett valamennyi személyes
adatot tartalmazó adatkezelésre. Ahol a jelen szabályzat PÁLINKATÜNDÉR - t
említ, ott a PÁLINKATÜNDÉR - en kívül azokat későbbi munkatársakat, üzleti
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partnereket, illetve a PÁLINKATÜNDÉR-rel szerződéses kapcsolatban álló
harmadik személyeket is érteni kell, akik a PÁLINKATÜNDÉR üzleti
tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére,
felhasználására jogosultak.
25.
Jelen szabályzat kibocsátásával egy időben hatályba lép és visszavonásáig
hatályos. A szabályzat helyben szokásos módon kerül kihirdetésre. Adatkezelő jelen
Szabályzatot a honlapján történő kihelyezéssel elérhetővé és megismerhetővé teszi
bárki számára.
A PÁLINKATÜNDÉR fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot
bármikor visszavonja, illetve módosítsa. A szabályzat módosítása írásban történik.
Az esetleges módosítások kihirdetése tekintetében a szabályzat kihirdetésére
vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
Jelen szabályzat rendelkezései szerint végzett adatkezeléssel kapcsolatos kérdések
tekintetében a szabályzat adatvédelmi rendelkezései a szabályzat visszavonását
követően is - új adatkezelési szabályzat kibocsátásáig - hatályosnak tekintendőek.
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
A Pálinkatündér fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók
weboldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás
hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló
magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
Kelt, Budapest, 2018……………….
_________________________________
Pálinkatündér Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében: Dr. Dávid Tamás Gyula
ügyvezető
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