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AZ I.con Bt. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBSHOP
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
AZ I.con Bt. (székhely: 1016 Budapest Gellérthegy utca 33/C, Adószám: 21541344241,
Cégjegyzékszám:
) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges
továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
▪

2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

▪

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény,

▪

a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint

▪

a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és

▪ az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások
rendelkezéseit megtartva járjon el.
A I.con Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A I.con Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
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I.
Társaságunk az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: I.con Bt.
Székhely: 1016 Budapest Gellérthegy utca 33/C
Postacím: 2040 Budaörs Farkasréi út 89.
Adószám: 21541344241
Weblap: www.surf.hu
Kapcsolattartó: Csaba Gábor
Telefon: +36 20 9450 762
E-mail: gabor@surf.hu
Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozást végző személy: Csaba Gábor
Telefon: +36 20 9450 762
E-mail: gabor@surf.hu
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalót. Az
adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai
intézkedéseket.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel
kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2040 Budaörs Farkasréi út 89. címre vagy elektronikusan
az info@surf.hu e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30
napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás
II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:
Adatkezelési célok

1.

Társaságunk az alábbi célból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
•
•
•

A webshopban történt vásárláshoz kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek
adatait számviteli kötelezettség teljesítése céljából kezeljük;
Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
A törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
Adatkezelés jogalapja:

2.

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
•

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pont
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Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.

A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:
A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

e-mail cím,
telefonszám,
név,
lakóhely/tartózkodási hely,
szállítási cím
az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória,
az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód,
az érintett vásárlásainak tételösszege.

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául
szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
III.
Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott
jogai vannak.
4.
4.1

Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
IV.
Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő
adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól
számított 72 órán belül az adatkezelő vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti
hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
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Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a
szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés
megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
V.
Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIHhoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a
jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
VI.
Tájékoztatás a nyilvántartásokról:
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően
végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
1. Adatkezelések nyilvántartása
Tartalma:
2.

sorszám
tevékenység
kezelt adatok
adatkezelési cél
adatkezelési jogalap
tárolás módja és ideje
adatkezelő neve és elérhetősége
adattovábbítás, címzettek
technikai és szervezési intézkedések

Az adattovábbítás nyilvántartása
Tartalma: kifizetett számlák

•
•
•
•
•
•

sorszám
dátum
számla címzettje (Cégnév, Név, Cím, Adószám)
adatkezelés, -feldolgozás célja: könyvelés
adatkezelés, -feldolgozás jogalapja: adó- és számviteli kötelezettségek
teljesítése
adatkezelő neve és elérhetősége: Kuharcsik Józsefné
2400 DUNAÚJVÁROS ZRINYI MIKLÓS U. 16.
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3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
•
•
•
•
•
•
•
•

sorszám
kérelem időpontja
érintett neve, azonosító adata
kérelem tartalma
intézkedés megnevezése
intézkedés dátuma
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sorszám
incidens ideje
incidens megnevezése
érintettek köre
érintett személyes adatok
incidens hatása
intézkedések
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

IMPRESSZUM
1. AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI
Az üzemeltető rövidített neve: I.con Bt.
Az üzemeltető székhelye: 1016 Budapest Gellérthegy utca 33/C
Az üzemeltető postacíme: 2040 Budaörs Farkasréi út 89.
Adószám: 21541344241
Weblap: www.surf.hu, E-mail: gabor@surf.hu
Kapcsolattartó: Csaba Gábor
Telefon: +36 20 9450 762
2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE
Ügyfélszolgálat: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 – 16:00 óráig, pénteken 9:00 –
12:00 óráig
Telefon: +36/ 23 952 998 (kérjük, ha nincs válasz, a mobilszámot szíveskedjen hívni!)
Mobiltelefon: +36/ 20- 9450 762
e-mail: info@surf.hu
3. AZ ÜZEMELTETŐ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA
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A weboldal tárhelyszolgáltatója a MAXER Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 13670452-2-08, EU adószám: HU13670452
Telefonszám: +36 1 257 9913, E-mail: info@maxer.hu

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében
évente történik.

Jelen tájékoztató hatályos 2018. 05. 25-től.
Kelt, 2018. év május hónap 25. nap

adatkezelő
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