
Adatvédelemi tájékoztató 

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi 

üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett 

tevékenységéhez a www.lefolyobolt.hu webáruházhoz kapcsolódóan. 

 

A személyes adatok védelme 

 

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI 

 

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője Király Tamás egyéni vállalkozó, 

www.lefolyobolt.hu webáruház üzemeltetője és tulajdonosa (a továbbiakban 

csak „adatkezelő”), székhelye: 2230 Gyömrő, Eperfasor utca 16, B épület 2. 

ajtó. Egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő nyilvántartási 

száma: 42808286   

 

1.2. Az adatkezelő elérhetőségei:  

Kézbesítési cím: 2230 Gyömrő, Eperfasor utca 16, B épület 2. ajtó E-mail cím: 

info@lefolyobolt.hu  Telefonszám: 06 30 459 09 02 

 

1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

 

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA 

 

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, 

amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, 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 szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja 

értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”). 

 

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA 

 

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja a www.lefolyobolt.hu webáruház 

kezelőfelületén az Ön által leadott megrendelések feldolgozása, számlázása, 

teljesítése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön 

személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése. A 

www.lefolyobolt.hu webáruház nem küld hírlevelet. 
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3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a 

rendelet 22. cikke értelmében. 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

 

4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, 

amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott 

hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz). 

 

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI 

 

5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég 

(a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a 

Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője)  

Adatvédelmi megállapodás az alábbi linken olvasható magyar nyelven: 

Adatvédelmi és adatfeldolgozási megállapodás 

 

 

5.2. GLS Hungary Logistics Kft. , mint a megrendelések kézbesítője, 

2351 Alsónémedi  

GLS-Európa u. 2..  

levelezési cím:   

2351 Alsónémedi, GLS-Európa u. 2.  

telefonszám: (+36 29) 88 66 70  

e-mail cím:  info@gls-hungary.com  

webcím: https://gls-hungary.com  

Adatvédelmi tájékoztató: 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat  

 

 

 

5.3      Könyvelő iroda:  

Hegyi Andrásné EV ,mint a vállalkozás könyvelője  

2252, Tóalmás, Béke u. 50.  

Nyilvántartási szám:35122900  

Adószám: 66455882-1-33  

5.4 

 Naspers OCS Hungary Kft., (mint a www.arukereso.hu oldal 

üzemeltetője) 1074. Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, 

cégjegyzékszám: 01-09-186759 Megbízható bolt programjának működése 

érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az 

általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére 

továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és 

megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCSA 
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Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési 

szabályzatának megfelelően kezeli. 

Az alábbi linken elérhető nyilatkozatuk: 

Adatkezelési nyilatkozat  

 

5.5      PayPal, Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetési lehetőség  

 

Anyavállalat: eBay Incorporated 

Székhely: San Jose, California, USA 

Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu 

Adatkezelési tájékoztatója:  ITT található 

Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett. 

  

Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók 

visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-

monitoring (visszaélések ellenőrzése). 

  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés  

lebonyolításáig tart. 

 

5.6 

Smartsupp.com, s.r.o. (székhelye: Cseh Köztársaság, Milady Horakove        

13,602 00 Brno) , mint a www.lefolyobolt.hu oldalhoz tartozó Chat funkció 

üzemeltetése, melynek keretében a chaten folytatott kommunikációt a 

Smatrsupp tárolja. 

Adatkezelési tájékoztatójuk : ITT található 

 

5.7   

Facebook, Instagram, Google, Google Analytics, Cookie-k 

használata, avagy információtechnológiai szolgáltatás 

működésének biztosításához kapcsolódó             adatkezelés 

o 5.7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató 

minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások 

igénybevételétől függetlenül. 

o 5.7.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) 

pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely 

böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató sáv és nyilatkozat 

elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes 

hozzájárulását az adatkezeléshez. 

o 5.7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az 

információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez 

használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által 

alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. 

o A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt 

adatok: 

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok 

https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html
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megnyitási sorrendje 

- Felhasználó által használt eszköz IP címe. 

o A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre: 

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok 

megnyitási sorrendje 

- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága 

- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak 

olyan webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van 

elhelyezve) 

- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének 

meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő 

adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan) 

- webhely böngészése kezdésének időpontja 

- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja 

- a webhely böngészésének időtartama. 

o A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt 

adatok: 

- felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet 

eltárolásra) 

- Felhasználó e-mail címe 

- Felhasználó által használt eszköz IP címe. 

o 5.7.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a 

webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez 

szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely 

felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó 

számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról. 

o Ezen belül: 

- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az 

azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-

cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül 

ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon 

azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. 

o Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek 

rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez: 

- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak 

megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak 

böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a 

Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa 

Adatkezelő. 

- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének 

meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának 

területi feltérképezése. 

- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a 

Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt 



érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat 

megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység 

eredményességét mérni tudja Adatkezelő. 

o Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google 

Analytics (Google Inc.) eszközeit használja. A Google Analytics 

eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a Google sütik 

megjegyzik a felhasználó által megjelölt preferenciákat és 

információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és 

böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok 

megismerését jelenti. 

o A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics 

eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti 

adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó 

számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek 

során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt 

eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott 

eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható 

érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott 

eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen 

tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá. 

o Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen 

webhelyének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését 

megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, 

facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen 

sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow 

Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. 

o Adatkezelő Instagram közösségi oldalának meglátogatását 

megkönnyítő sütiket (Instagram-gomb) az Instagram LLC. 

szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz az 

Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is 

hozzáfér. Az Instagram LLC. a Facebook Inc. tulajdona, az Instagram 

szolgáltatást a Facebook Inc. üzemelteti, így a szolgáltatás használata 

során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram LLC. 

közösen végzi. 

o A Facebook Inc. és az Instagram LLC. ezen szolgáltatásai révén tehát 

hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és 

böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok 

köréhez. A Facebook Inc. és az Instagram LLC. a fenti adatokat az 

említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára 

célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a 

Facebook Inc.és az Instagram LLC. az anonim adatok és a 

böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával 

állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások 



alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott 

reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. és az Instagram LLC. 

az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett 

további adatokhoz nem fér hozzá. 

o Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez 

kapcsolható módon kerülnek rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő 

fér hozzá: 

- felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb 

belépéshez (Felhasználó döntése szerint) 

- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, 

e-mail cím, jelszó). 

o 5.7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a 

böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de 

legfeljebb 2 évre – eltárol. 

o A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges 

adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak 

sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely 

böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével 

törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere 

saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az 

informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az 

"Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat).  

o A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok 

biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig 

(tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, 

annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő 

informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik 

személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve 

(lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben 

írtakat).  

o A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan 

eltárolásra kerülhet, ezt a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják 

el, és azok törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője 

beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét. 

o A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó 

szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő 

informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok 

nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez 

Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit 

használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 

évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó 

böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről 

Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban. 



o Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen webhelyének 

közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő 

sütiket szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely 

látogatottságának méréséhez és böngészési szokások 

feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel 

tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik 

segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt 

eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor 

gondoskodhat böngészője beállításaiban. 

o 5.7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai 

rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A 

webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges 

adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak 

sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik 

helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató 

által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el. 

o 5.7.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google 

Analytics és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló 

információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben 

tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró 

figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató 

"sütik" alkalmazásáról" feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, 

továbbá a Google Analytics  

https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook 

Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a 

Google Analytics és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a 

fentebb írtakat veszi igénybe. 

o Adatvédelmi tájékoztatók az ebben a menüpontban felsorolt cégekhez 

az alábbi linkeken elérhetők: 

o FACEBOOK 

o GOOGLE 

o GOOGLE ANALYTICS 

o INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult: 

- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz 

- személyes adatainak helyesbítésére 

- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen 

https://api.adatjogasz.hu/docs/27/sutik.pdf
https://api.adatjogasz.hu/docs/27/sutik.pdf
https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support
https://developers.facebook.com/products
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/analytics/terms/hu.html
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/


- személyes adatait áthordozni 

 

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai 

feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes 

adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. 

Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az 

info@lefolyobolt.hu e-mail címen vonhatja vissza. 

 

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy 

ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt 

tenni a felügyeleti hatóságnál. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

 

6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem 

törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan 

követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges. 

 

E feltételek 2018 május 25.-én  lépnek hatályba. 
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