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Bevezető
A www.magyaremu.hu weboldal üzemeltetője, az ALMYRA AVES Bt. ezúton tájékoztatja a
honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok
védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és
azok érvényesítésének lehetőségeiről.
A weboldal használó (továbbiakban: Érintett) a weboldal használatával, egyes adatainak
(értsd: vásárláskor) megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerinti tárolásához, felhasználásához, átadásához. Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintett a hozzájárulását az adatkezelés
bármely szakaszában visszavonhatja.

Alapfogalmak
1.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b)
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;

4.

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;

5.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
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6.

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 általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7.

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 személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;

9.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;

11.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13.

adatmegsemmisítés:
megsemmisítése;

14.

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;

15.

az

adatokat

tartalmazó

adathordozó

teljes

fizikai

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok
feldolgozását végzi;

16.

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;

17.

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga
teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon
közzéteszi;
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18.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel,
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az Adatkezelő
Adatkezelő neve: ALMYRA AVES Bt.
Adatkezelés helye: 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 50.
Cégjegyzékszám: 11-06-010661
Adószám: 28918817-1-11
Telefonszám: +36 70 550-6716
E-mail cím: hello@magyaremu.hu
Tárhely szolgáltató: Interroute

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye
Kizárólag az Adatkezelő kezeli a személyes adatokat és – webáruházi rendelés
esetén – továbbítja az adatokat az Adatfeldolgozók felé. (Adatfeldolgozók lásd
lentebb.)

A személyes adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célja a www.magyaremu.hu (www.magyaremu.hu) weboldal URL
alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztika készítés, a honlapon
keresztül érkező kérdések kezelése.
A látogatói statisztikák (Google Analytics) tárolása kizárólag statisztikai célokat
szolgál.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra nem használhatja a személyes
adatokat.
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Webáruházi rendeléshez kapcsolódó adatkezelés
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

A webáruházban leadott rendelésből eredő
szerződés (kötelezettség) teljesítése

Számlázási cím

A webáruházban leadott rendelésből eredő
szerződés (kötelezettség) teljesítése

Szállítási név

A webáruházban leadott rendelésből eredő
szerződés (kötelezettség) teljesítése.
A
megrendelt
szükséges adat.

Szállítási cím

termék

kézbesítéséhez

A webáruházban leadott rendelésből eredő
szerződés (kötelezettség) teljesítése.
A
megrendelt
szükséges adat.

termék

kézbesítéséhez

E-mail cím

Kapcsolattartás és tájékoztatási csatorna a
rendeléssel kapcsolatban.

Telefonszám

Kapcsolattartás és tájékoztatási csatorna a
rendeléssel kapcsolatban. (A megadása nem
kötelező, de nagyban segíti a sikeres
kézbesítést.)

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes
adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail
cím az Érintett nevét tartalmazza. Az Érintett teljesen szabadon dönt arról, hogy ha
olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Érintett kilétére utaló
információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja
A webáruházban leadott rendelésből adódó szerződés (kötelezettség) teljesítése.
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Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a szerződés (a megrendelés) lezárását, a szerződés létrejöttének
elmaradását, a szerződés megszűnését követően a webáruház rendelések kezelésére
szolgáló belső felületéről és a futárszolgálat, mint Adatfeldolgozó által biztosított
felületről egyaránt törli az Érintett adatait 5 munkanapon belül.
Az Adatkezelő az Érintett írásos kérésére 1 munkanapon belül törli az Érintett
adatait adatbázisából.
Kivételt képeznek a számviteli bizonylatok, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a webáruházi szolgáltatást igénybe vevő Érintettek esetében a
következő adatokat továbbítja az alábbi Adatfeldolgozók felé:

Futárszolgálat
Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége:
Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat és postai kézbesítés)
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail:ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
a)

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási
név, szállítási cím, E-mail cím, Telefonszám (ez utóbbi adat megadása
az Érintett döntésétől függ, azonban nagyban meghatározza a kézbesítés
sikerességét)

b)

Érintettek köre: webáruházi szolgáltatást kérő valamennyi Érintett
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c)

Adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
(A megrendelt termékek személyes átvételére nincs mód.)
Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő
az Adatfeldolgozó által biztosított felületen rögzíti az Érintett nevét,
szállítási címét, e-mail címét és – amennyiben az Érintett megadta a
rendelésében – az Érintett telefonszámát, amely adatokat – a szerződés
létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a sikeres
kézbesítést követően – az Adatfeldolgozó által biztosított felületen 5
munkanapon belül, az Érintett írásos kérésére 1 munkanapon belül törli
az Érintett adatait adatbázisából.

d)

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő az Adatfeldolgozó által biztosított
desktop alkalmazáson keresztül kezeli az adatokat, így amennyiben az
Érintett kéri a szállítást végző Adatfeldolgozótól a személyes adatainak
mielőbbi törlését, azt az Adatkezelő végzi el az Adatfeldolgozó által
biztosított desktop alkalmazáson keresztül.

Számlázás
Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége:
KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefonszám: +36 30/354-4789
E-mail cím: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
a)
A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében:
számlázási név és számlázási cím
b)

Érintettek köre: webáruházi szolgáltatást kérő valamennyi Érintett.

c)
Adatkezelés célja: A megrendelt termékhez kapcsolódó számla
készítése, kiállítása
d)
Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint, a könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
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Könyvelés
Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége:
Név: P+P 2000 Bt.
Cím: 1191 Budapest, Katica u. 1.
Weboldal: www.pp2000.hu
a)
A továbbított adatok köre: számlázási
számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok
b)

név,

számlázási

cím,

Érintettek köre: webáruházi szolgáltatást kérő valamennyi Érintett.

c)
Adatkezelés célja: A törvényi előírások alapján könyvelési feladatok
elvégzése
d)
Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint, a könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Cookie-k (sütik)
A weboldal jobb működése érdekében cookie-kat alkalmazunk. Amennyiben nem szeretné
engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások
menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy
egyáltalán nem használhatóak. (A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló
szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A
cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító
az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által történő törlésig került tárolásra.)
Weboldalakra/honlapokra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
1.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre : egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok

2.

Az érintettek köre: A weboldalt/honlapot látogató valamennyi Érintett.

3.

Az adatkezelés célja: az Érintettek azonosítása az érdeklődési kör és az esetleges
megrendelés/megrendelések nyilvántartására és látogatók nyomon követése.
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4.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés
időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

5.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli.

6.

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.
A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás
igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek
továbbításra. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google
adatvédelmi
elveiről
bővebb
információ
itt
olvasható:
policies.google.com/privacy?hl=hu
A weboldal/honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A
remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal/honlap azoknak a
felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket
jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A
remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt/honlapot
felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google
adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409.
Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak
megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Facebook
1.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi
oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való
kattintással), követi a weboldal Facebook profilját (@magyaremu).
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3.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

4.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”.

5.

Az adatkezelés időtartama, 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 a https://www.facebook.com/about/privacy címen tájékozódhat az Érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a
facebook.com
közösségi
oldal
szabályozása
vonatkozik:
https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf,
https://www.facebook.com/about/privacy/

Érintett jogai
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő elérhetőségein.
1.
Tájékoztatás kéréshez való jog: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő
tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
2. Helyesbítéshez való jog: Az Érintett írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy módosítsa
valamely személyes adatát. Az Adatkezelő az Érintett erre irányuló kérelmét legfeljebb
30 napon belül teljesíti és az Érintett által megadott elérhetőségen értesíti az Érintettet.
3. Törléshez való jog: Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes,
az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
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4. Zároláshoz való jog: Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az
Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy
a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos
érdekét nem sérti.
5. Tiltakozáshoz való jog: 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.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az Adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő az Érintettek adatait a Tárhelyszolgáltató szerverein tárolja a fentiekben
taglalt módon és időtartamban. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az Érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés
ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Egyéb rendelkezés
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú
döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben a
www.magyaremu.hu internetes felületen tesz közzé.
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2021. május 31. napjától hatályos.
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Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

-

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)

-

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Info tv.)

-

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §-a)

-

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;

-

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
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