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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CSOMIÉP Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP 
Ipartelep, cégjegyzékszám: 06-09-000-234, nyilvántartó hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 
10311909-2-06) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési 
politikáját. 

Az CSOMIÉP Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.csomiepwebaruhaz.hu weboldal (a továbbiakban: 
Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a 
továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint az CSOMIÉP Kft. (a továbbiakban: 
Szolgáltató) a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató 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. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

Név:     CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.  
Székhely:     6800 Hódmezővásárhely, Makói út, CSOMIÉP Ipartelep  
Levelezési cím:     6800 Hódmezővásárhely, Makói út, CSOMIÉP Ipartelep  
Üzlethelyiség (AQUAPANNA) címe:  6800 Hódmezővásárhely, Makói út, CSOMIÉP Ipartelep 
Képviselők adatai:  Mészáros Antal József ügyvezető (an.: Ramuska Edit, sz.: 

1972.07.17., lakcím: 6636 Mártély, Fő u. 59.)  
Cégjegyzékszám:    06-09-000234 
Nyilvántartásba vevő Bíróság:   Szegedi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám:     10311909-2-06 
Közösségi adószám:    HU10311909 
Számlavezető pénzintézet:   K&H Bank Zrt. 
Számlaszám:     10200184-28110473 

E-mail cím:  info@csomiepwebaruhaz.hu (a Felhasználóval való 

kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus 
levelezési címe) 

Adatvédelmi nyilvántartási szám:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
NAIH-128089/2017.  

Szerződés nyelve:    magyar  
Tárhely szolgáltató:    UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14.) 
Elérhetőségei:     +36-99/200-200 , unas@unas.hu  
Elektronikus elérhetőségek:   (rendeléskezelés) rendeles@csomiep.hu;  

(információk) info@csomiepwebaruhaz.hu  
Telefonszám, fax:    +36 (62) 535-737; +36 (62) 517-010 
 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

mailto:unas@unas.hu
mailto:rendeles@csomiep.hu
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3.1. Regisztráció 

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 

• Vezetéknév, 

• Keresztnév, 

• Értesítési telefonszám, 

• E-mail cím, 

• Jelszó, 

• Számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám, kiegészítő adatok), 

• Szállítási cím (számlázási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám, kiegészítő adatok) 

3.2. Technikai adatok 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének 
azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a 
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a 
rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan 
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - 
össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie 

Mi az a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból 
álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos 
beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai 
jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó 
azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - 
amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési 
időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét 
tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az 
érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző 
bezárásáig tart. 

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 
60 nap. 

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap. 
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Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. 
Élettartama 60 nap. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 
365 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló 
nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a 
látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap. 

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap. 

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig 
tart. 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a 
remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így 
például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, 
hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel 
való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés 
funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment 
a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori 
alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a 
kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések 
megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és 
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás 
cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó 
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics 
által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a 
Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy 
relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az 
interneten. 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található 
egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések 
keresésekor jelenhetnek meg 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és 
lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz 
elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó 
weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a 
weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, 
névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. 
Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét 
tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 
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Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az 
érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző 
bezárásáig tart. 

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 
60 nap. 

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap. 

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. 
Élettartama 60 nap. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 
365 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló 
nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a 
látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap. 

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap. 

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig 
tart. 

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig. 

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap. 

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc. 

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap. 

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap. 

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés 
készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a 
látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott 
ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt 
tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Barion Pixel cookie-k A Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése 
érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) 
is kezel. Barion fizetés esetén ez Eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket 
kikapcsolni nem tudja.A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások 
kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata 
a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról 
tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a 
bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai 
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alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között 
az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból 
összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális 
munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója 
alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési 
szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon 
átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie 
tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: 
https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön 
számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

    Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

    Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

    Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

    Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

    Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

3.4. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 

A www.csomiepwebaruhaz.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A 
lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás 
keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a CSOMIÉP Kft. részére: 

• Vezetéknév 

• Keresztnév 

• E-mail cím 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA 

4.1. Az adatkezelésre a www.csomiepwebaruhaz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található 
internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely 
nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt 
személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes 
hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, 
illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett 
által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, 
számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és 
az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében 
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4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai 
fejlesztése, az Érintett jogainak védelme. 

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve 
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak 
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 
lehetséges kizárólag. 

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért 
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett 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 az Érintett terheli, 
aki az e-mail címet regisztrálta. 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre 
történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses 
adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlése felhasználói fiókba bejelentkezve, 
valamint Szolgáltató általi törlés írásos kérelmezése e-mailben bármikor lehetséges. A Szolgáltató a regisztráció 
törlését 3 munkanapon belül elvégzi. 

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési 
kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további 
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

5.3. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő 
leiratkozásig tart. 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, 
ADATFELDOLGOZÁS 

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban 
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése 
körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

 

Adatfeldolgozók megnevezése: 

Cégnév Cím Tevékenység 

Bproduction Kft. 6900 Makó, Róka u 6. weboldal fejlesztés 

CS80 Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

1161 Budapest, Csömöri út 78-80. futárszolgálati tevékenység 

DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. tárhelyszolgáltatás 
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PROCONER Informatika Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nyár utca 37. rendszergazdai tevékenység 

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. 
webáruház fejlesztés, fenntartás, 
karbantartás 

Tandariné Király Réka ev. 6753 Szeged, Rába u. 49. fuvarozási tevékenység 

Mediacenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 
tárhelyszolgáltatás, SMTP 
levélküldési szolgáltatás 

E.N.S. Informatikai és 
Rendszerintegrációs Zrt. 

1106 Budapest, Fehér út 10. hírlevélküldő szoftver üzemeltető 

MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. CRM Rendszer szolgáltató 

Royal-Sprint Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 32. futárszolgálati tevékenység 

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
levélposta szolgáltatás 
futárszolgálati tevékenység 

GLS General Logistics Systems 
Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. futárszolgálati tevékenység 

Barion Payment Zrt. 1117, Budapest, Infopark sétány 1. 
online bankkártyás fizetési 
rendszer üzemeltetése 

6.3. A CSOMIÉP Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően 
kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása 
esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki. 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, 
továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása 
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel 
Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Levelezési cím: CSOMIÉP Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep 
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7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes 
adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől 
számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem 
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a 
szükséges időtartamig megőrzi. 

7.5. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján 

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
www.naih.hu) fordulhat vagy 

• Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg 
vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni 
kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró 
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

8. E-MAIL, HÍRLEVÉL 

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, 
így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások 
igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. 

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint 
a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben 
elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató 
nem használja reklámozási célra. 

8.4. Hírlevél 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket 
a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és 
módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél 
igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. 

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, 
ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy 
nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a 
Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen 
leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes felhasználói 
fiókjukba belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről. 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az 
Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások 
igénybevételekor keletkező adatokkal. 

http://www.naih.hu/
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9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra 
kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, 
illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását 
és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik fél figyelmét, akiknek az 
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap 
további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon. 

2021.07.13. 

 


