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www.polcom.hu  

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. 

 

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. 

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.  

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást 

adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az   

info@polcom.hu címen. 

 

A személyes adatok törlését az info@polcom.hu címen lehet kérni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polcom.hu/
http://www.polcom.hu/
mailto:info@polcom.hu
mailto:info@polcom.hu


www.polcom.hu – Adatkezelési Tájékoztató 
 

2 
 

1. Bevezetés 

 

1.1. A Zabalak Korlátlan Felelősségű Társaság (székhely: 7831 Pellérd, József Attila 

utca 35., Cg. 02-09-075658, adószám: 22646820-1-02 képviseli: Debreceni Eszter 

ügyvezető, e-mail: zabalakkft@gmail.com  (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) 

alá veti magát a következő tájékoztatónak. 

 

1.2. 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) AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016 április 27.) 

szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: 

www.polcom.hu  

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:   

 

http://www.polcom.hu/adatvedelem 

 

 

1.3. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A 

tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is. 

 

1.4. Az adatkezelő elérhetőségei:  

 

Név: Zabalak Kft. 

Székhely: 7831 Pellérd, József Attila utca 35. 

E-mail: zabalakkft@gmail.com, kapcsolat@polcom.hu  

Telefon: +36 20 4970 111 

 

2. Értelmező fogalmak 

2.1. érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (felhasználó);  

2.2. személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személy, 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;  

2.3. különleges adat:  

http://www.polcom.hu/
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2.3.1. 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,  

2.3.2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 

valamint a bűnügyi személyes adat;  

2.4. 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;  

2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  

2.6. 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 adatfeldolgozóval 

végrehajtatja; 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  

2.7. 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 a személy azonosítására 

alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 

rögzítése;  

2.8. 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; 

2.9. 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; 

2.10. „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 

2.11. „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 

hozzáférését eredményezi. 
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A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

 

A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat 

ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem 

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz 

kötöttség”); 

 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy 

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű 

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy 

helyesbítsék („pontosság”); 

 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak 

a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet 

sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és 

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott 

tárolhatóság”); 

 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő  

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is 

ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

 

3. Általános Tájékoztatás  
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3.1. A Zabalak Kft. honlapjait kiszolgáló tárhelyek a Fer-Partner Kft. (7634 Pécs, Fő 

utca 26., www.ferpartner.hu, info@ferpartner.hu, telefonszám: +36-30-2345911) 

szolgáltatónál kerültek elhelyezésre. 

 

3.2. A Zabalak Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt 

adat: 

3.2.1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), 

3.2.2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), 

3.2.3. változatlansága igazolható (adatintegritás), 

3.2.4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

3.3. A Zabalak Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik 

az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban 

jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

3.4. A Zabalak Kft. az adatkezelés során megőrzi: 

3.4.1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre 

jogosult, 

3.4.2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a 

pontosságát és teljességét, 

3.4.3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak 

szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és 

rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

3.5. A Zabalak Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 

támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető 

támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű 

védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

 

3.6. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 

protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati 

fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés 

vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen 

fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható 

óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági 

eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény 

esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott 

óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 

4. Az Adatkezelés jogalapja 

 

4.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha 

● ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

http://www.polcom.hu/
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● azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 

- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

 

4.2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

4.2.1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 

vagy 

4.2.2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 

jog korlátozásával arányban áll. 

 

4.3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető 

közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a 

hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

4.4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása 

nem szükséges. 

 

4.5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött 

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, 

amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a 

kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az 

adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A 

szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával 

hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 

4.6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 

felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

● a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

● az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll. 

 

5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége 

 

5.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 

felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
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5.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a 

cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

 

 

6. Az adatkezelés egyéb alapelvei 

 

6.1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, 

ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek.  

 

6.2. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az 

érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

7. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk 

 

7.1. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglalt céloktól 

eltérő célokra nem használja, illetve nem 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. 

 

7.2. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy fele. Bármely Felhasználó e-mail 

címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail 

címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy 

megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség 

kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

 

8. Funkcionális adatkezelés 

 

8.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webes szolgáltatás 

funkcionalitásának működése körében a következőket: 

 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 
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e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 

8.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Teljes név, felhasználó név, jelszó, e-

mail cím, Telefonszám, Szállítási cím (település, utcanév, házszám, 

irányítószám), Számlázási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám). 

regisztráció/szolgáltatás igénybevételének időpontja, 

regisztrációkori/szolgáltatás igénybevételekor használt IP cím. Tájékoztatjuk a 

Felhasználót, hogy rögzítésre kerülnek technikai információk (felhasználó/hirdető 

regisztrációkori/használatkori IP címe, regisztráció/használat időpontja, utolsó 

bejelentkezés dátuma/IP címe, az érintett által látogatott oldal URL címe), melyek 

naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a 

regisztráció/felhasználás során megadott adatokkal. A jelen pontban meghatározott 

információkat a Szolgáltató kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében, 

valamint statisztikai célokra használja fel. 

 

8.3. Az érintettek köre: A www.polcom.hu webes szolgáltatás regisztrált felhasználói 

(igénybevevői). 

 

8.4. Az adatgyűjtés célja: honlapon történő regisztráció, webáruház üzemeltetéséhez 

kapcsolódó adatbázis kezelése, hírlevél küldése céljából, direkt marketing és 

kiszállítás céljából. 

 

8.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés kezdő 

időpontja az érintett www.polcom.hu weboldalon történő regisztrációjának dátuma, 

az adatkezelés vége pedig az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett törlési 

kérelmének Szolgáltatóhoz való beérkezését követő munkanap haladéktalanul törlésre 

kerülnek a személyes adatok. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell 

őrizni ezeket az adatokat. Amennyiben a felhasználó a személyes adatainak törlését 

kéri, úgy személyes adatai végleg törlésre kerülnek, kivéve, ha más jogszabályi 

rendelkezés az adatkezelőt a személyes adatok megőrzésére kötelezi.  

 

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. 

 

8.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 

adatokat az adatkezelő (Zabalak Kft., ügyvezető: Debreceni Eszter) kezelhetik, 

a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.  

 

8.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése (bővebben a 16. 

pontban):  

 

http://www.polcom.hu/
http://www.polcom.hu/
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8.7.1. A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a 1.1. pontban megadott 

elérhetőségeken  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

b) személyes adatainak helyesbítését (módosítását), valamint  

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy 

zárolását.  

 

8.7.2. Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt 

adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes 

adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

 

8.7.3. Az érintett kérelmére az 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, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

 

8.7.4. A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.  

 

8.7.5. Ha az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, 

az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá 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.  

 

8.7.6. Ha a felhasználó az adatkezelőnek az előző pont szerint meghozott döntésével 

nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a felhasználó - a 

döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül 

bírósághoz fordulhat, illetve kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság eljárását.  

 

 

 

8.8. Az adatkezelés jogalapja:  

 

1. a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b, pontja, 

 

2.  és az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése. A 

felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják a jelen Adatkezelési 

Szabályzatban lefektetett szabályokat és önkéntesen hozzájárulnak személyes adataik 

kezeléséhez.  

http://www.polcom.hu/
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A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 

szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és 

minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes 

adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e 

törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban 

ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

 

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6.cikk (1) 

bekezdés c, pontja 

 

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év. 

6:22. § [Elévülés] 

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. 

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. 

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. 

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 

 

Tájékoztatjuk, hogy 

 az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. 

 köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. 

 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem 

tudjuk a rendelését feldolgozni. 

 

9. Cookie-k (sütik) kezelése 

 

9.1. A szolgáltató a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el és olvas vissza. (A 

cookie olyan szöveges fájl, melyet a honlap webszervere a felhasználó 

számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi azonosítása érdekében. Ha a 

böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő 

szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a 

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.) Az így rögzített adatok 

egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. 

 

9.2. A cookie-k a felhasználók merevlemezére automatikusan továbbított olyan fájlok, 

amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való navigációt és az internetes oldal-

látogatási statisztikák elkészítését. A honlap megtekintése során a technikai működés 

miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a 

kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, 

hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt 

számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat 

kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük. 

http://www.polcom.hu/
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9.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie 

adatkezelése körében a következőket: 

 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 

A weboldalra jellemző cookie-k az úgynevezett „Átmeneti (session) cookie” és 

„állandó (persistent) cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes 

hozzájárulást kérni az érintettektől. 

 

9.4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, 

időpontok. 

 

9.5. Az érintettek köre: A szolgáltatást használó valamennyi érintett. 

 

9.6. Az adatgyűjtés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

 

9.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés 

időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. 

Egyéb cookie-k esetén az érintett kérésére azonnal törli a Szolgáltató. 

 

9.8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 

adatokat az adatkezelő és munkatársai, továbbá a weboldal üzemeltetője kezelhetik, 

a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 

9.9. 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. 

 

9.10. 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. 

 

9.11.  A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás 

igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek 

továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A 

Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:  

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/  

http://www.polcom.hu/
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9.12. A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A 

remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal 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 webáruházat 

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 weboldaltól. – SRG-vel egyeztetendő 

 

10. Adatfeldolgozás 

 

10.1. A Szolgáltató a www.polcom.hu weboldal üzemeltetése céljából üzemeltetőt, 

mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a központi szerver / tárhely üzemeltetését, 

karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek 

elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok. Az adatfeldolgozó a 

személyes adatok feldolgozását a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a vonatkozó 

jogszabályok betartásával végzi. 

 

10.2. Az adatfeldolgozó adatai:  

Név: Fer-Partner Kft.  

Székhely: 7634 Pécs, Fő u. 26. 

Levelezési cím: 7634 Pécs, Fő u. 26. 

E-mail cím: info@ferpartner.hu  

Web: www.ferpartner.hu  

11. Adattovábbítás 

 

11.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal 

adattovábbítási tevékenysége körében a következőket: 

 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 

11.2. Az adattovábbítás ténye, a kezelt adatok köre: 

http://www.polcom.hu/
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
https://support.google.com/analytics/answer/2700409
http://www.polcom.hu/
mailto:info@ferpartner.hu
http://www.ferpartner.hu/


www.polcom.hu – Adatkezelési Tájékoztató 
 

13 
 

11.2.1. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében:. Teljes név, e-

mail cím, Telefonszám, Szállítási cím (település, utcanév, házszám, 

irányítószám), Számlázási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám) 

 

11.3. Az érintettek köre: A www.polcom.hu webshop azon vásárlói, akik 

házhozszállítást/online vásárlást kértek.  

 

11.4. Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online 

vásárlás lebonyolítása. 

 

11.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A 

házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart. 

 

11.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 

személyes adatokat a következő természetes/jogi személyek kezelhetik, a fenti 

alapelvek tiszteletben tartásával: 

 

11.6.1. Név: Magyar Posta Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01  

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44  

Társadalombiztosítási törzsszám: 4035-8  

Gazdasági kamarai azonosítószám: 125408 

Elérhetőség:   

Postacím: Budapest 1540  

Telefon: 767-8200 

Webcím: http://www.posta.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 

 

11.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 

kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a 

személyes adatainak mielőbbi törlését. 

 

11.8. Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 

5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

 

http://www.polcom.hu/
http://www.polcom.hu/
https://www.posta.hu/fooldal
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12. Hírlevél, DM tevékenység 

12.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a 

regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. 

12.2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges 

személyes adatait kezelje. 

12.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben 

Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli 

nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

12.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-

küldés adatkezelése körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
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12.5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont 

12.6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

12.7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az 

érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, 

akciókról, új funkciókról stb. 

12.8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

12.9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 

személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 

tiszteletben tartásával. 

12.10.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 

bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

12.11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban 

meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes 

adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám 

címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak 

megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az 

érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

13. Közösségi oldalak  

 

13.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi 

oldalak adatkezelése körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 

13.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon 

regisztrált neve és e-mail címe 
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13.3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon, és 

„lájkolta” a polcom.hu oldalt. 

 

13.4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a polcom.hu által nyújtott 

szolgáltatás egyes tartalmi elemeinek, figyelemfelkeltő üzeneteinek, akcióinak vagy 

magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 

 

13.5. 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. 

 

13.6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai 

kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

 

 

 

PANASZKEZELÉS 

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 

Telefonszám Kapcsolattartás. 

Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel 

kapcsolatosan felmerülő minőségi 

kifogások, kérdések és problémák 

kezelése. 

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,  

panaszt tevő valamennyi érintett. 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról 

felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 

évig kell megőrizni. 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és 

marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 
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bármely időpontban történő visszavonásához. 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni 

tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a 7831 Pellérd , József Attila utca 35. címen, 

- e-mail útján az kapcsolat@polcom.hu e-mail címen, 

- telefonon a +3620 4970111 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. 

Tájékoztatjuk, hogy 

- a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. 

- a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. 

-  köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. 

- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem 

tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

 

 

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

 

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,  

esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, 

közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

2. 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. 

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 

tájékoztatást. 

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 

szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok 

közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 

5. 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. 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 

1. 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. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, 
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Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az 

Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott 

feltételek esetén. 

4. 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. 

5. 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 céljából, 

de Ön igényli 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. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által 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 (...) 

7. 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. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre 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. 

9.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
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Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre 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. 

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ 

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán 

hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 

hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt 

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 

súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő 

szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló  

képességét; 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 

lehet állítani; 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárást. 

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 
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Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további 

tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az 

adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az 

adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket 

hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett 

adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint 

például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való 

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik 

az adatokat; 

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket 

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, 

magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 

tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a 

felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK 

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 

az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell 

hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

 

 

PANASZTÉTELI 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 
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Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

14.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a 

Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba 

lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással 

elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 

 

14.2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve 

a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap 

használata, illetve a szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a 

Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. 

 

14.3. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 

adatok megfelelősségéért 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. E felelősségvállalásra 

tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű 

felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

 

14.4. Regisztrált Felhasználó a www.polcom.hu webes szolgáltatás használatával 

kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon 

megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát 

illetve jogos érdekeit nem sértik. 

 

14.5. A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró 

hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a 

Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az 

esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel. 

 

14.6. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. január 02-án lép hatályba. 

 

 

 

15. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 
 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:  
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- 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) AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

- 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; 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

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

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára 

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 

- 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 

 

 

 

Jelen adatvédelmi szabályzat az adatkezelő által egyoldalúan bármikor, a vonatkozó 

jogszabályi előírások betartása mellett módosítható azzal, hogy az adatkezelő köteles ezen 

változásról megfelelő időben értesíteni a felhasználót. Egyebekben az adatkezelő a vonatkozó 

jogszabályi előírások betartásával jár el és azokat teljes körben érvényesíti.  

 

 

 

 

 

Pécs, 2019. január 02. 
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