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Adatkezelési tájékoztató 

Tóth Cecília e.v. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 

 

1. Bevezetés 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal/honlap/aldomain adatkezelését 

szabályozza:  

www.zezil.hu 

www.bolt.zezil.hu 

www.iranytu.zezil.hu 

www.kreatividotervezes.hu 

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalakról: http://www.zezil.hu/adatkezelesi-

tajekoztato/ http://www.bolt.zezil.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

http://www.iranytu.zezil.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ és letölthető innen 

http://www.bolt.zezil.hu/adatvedelem.pdf , 

http://www.iranytu.zezil.hu/adatvedelem.pdf valamint innen 

http://www.zezil.hu/adatvedelem.pdf 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-106695/2016 és NAIH-104810/2016. 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webáruház-

használóval, a továbbiakban: Felhasználó/felhasználó) az adatkezelés megkezdése 

előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

1. Szabályzat célja 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Tóth Cecília e.v. (székhely: 1225 Budapest, 

Petőfi Sándor utca 13. Nyilvántartási szám: 51573827, Adószám: 68318534-1-43; a 

továbbiakban: Szolgáltató/szolgáltató, Adatkezelő/adatkezelő) által alkalmazott 

adatvédelmi és adatkezelési elveket. 

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a 

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

információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény 

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 

1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről  a 2005. évi XC. törvény az 
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elektronikus információszabadságról ,a 2003. évi C. törvény az elektronikus 

hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg 

az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait. 

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden 

területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, 

biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a 

magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása 

során (adatvédelem). 

2. Fogalom meghatározások 

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított 

vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: 

érintett/felhasználó) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 

minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; 

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; 

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; 

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; 

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

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges; 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

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; 

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; 

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 

adat keletkezett; 

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

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; 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy 

egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal 

végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, 

visszakeresése és terjesztése; 

3. A kezelt Személyes adatok köre 

A Felhasználó döntése alapján megadható adat: jelszó, vezeték- és keresztnév, 

cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím és név, megjegyzés, 

fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, a Felhasználó által 

megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és 

fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó 

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 
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generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok 

automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a 

rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, 

illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes 

adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. 

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

Az Adatkezelő a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó 

számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott 

oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény 

növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, 

illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k 

alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott 

oldal működése nem teljes értékű. 

Webáruházakra 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. 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. 

Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának 

befejezéséig tart. A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti 

alapelvek tiszteletben tartásával.  

A webáruházak 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/ 

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja 

Az Adatkezelésre az Adatkezelő weboldalain/honlapjain/aldomainjein 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 jogalapja az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja 

szerint az érintett önkéntes hozzájárulása 

Az Adatkezelés célja Adatkezelő weboldala/honlapja/aldomainjei alatt elérhető 

szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez 
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szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál 

található. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain 

keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott 

tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer 

technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a 

szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő 

felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói 

csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést 

jelenítsen meg. 

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, a Szolgáltató harmadik 

személynek nem adja át a személyes adatokat. 

Adatkezelő 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 felelősség-vállalásra tekintettel egy 

megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség 

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

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 

tiszteletben tartásával. 

5. Hírlevél 

A hírlevélre történő feliratkozás a felhasználó egyértelmű és önkéntes 

hozzájárulásával történik, a megfelelő tájékoztatás birtokában. Hírlevélre történő 

feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan és azok 

visszavonásáig kezeli. A szolgáltató leiratkozási lehetőséget minden kiküldött hírlevél 

alján biztosít, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.  Leiratkozás 

esetén a Szolgáltató további hírlevelet nem küld, a Felhasználó adatait a 

nyilvántartásból töröljük. 

6. Az Adatkezelés elvei 

A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és 

feldolgozni. 

A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól 

eltérő módon nem szabad felhasználni. 

A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e 

célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. 
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A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett 

Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált 

adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy 

jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, 

megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. 

7. Az Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével 

azonnal. 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. 

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. 

Hírlevél feliratkozás visszavonásig marad érvényben. 

8.  Rendelkezés Személyes adatokkal 

Egyes Személyes adatok módosítása történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon 

történő módosítással is. A következő adatok módosítását lehet elvégezni a 

weboldalakon: Vezeték- és keresztnév, jelszó, cégnév, e-mail cím, telefonszám, 

számlázási cím, szállítási cím és név. 

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a 

korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A személyes adatok törlését, vagy 

módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

– e-mail útján az bolt@zezil.hu e-mail címen. 

9. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal 

kapcsolatosan 

A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor 

megismerheti, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, 

ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Az 

adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi 

szabályzatból tájékozódhat. A Szolgáltató részére megküldött e-mail-ben feltett, erre 

irányuló kérdéseket a Szolgáltató 5 munkanapon belül megválaszolja.  

10. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot 

egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását 

követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, honlapon) 

tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a 
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megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő 

beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 

11. Jogorvoslat 

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) 

alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos 

kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

segítségét is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, 

Pf. 5. Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, 

észrevétellel ezen túlmenően a bolt@zezil.hu email címen állunk a Felhasználó 

rendelkezésére. 

 

Budapest, 2017. december 5. 
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