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ADATVÉDE LM l rru É rozrnrÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint
termékeink megrendel őit az adatke)elési és adatvédelmi szabályainkról,

L. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az adatkezelése során alábbi alapelveket követí:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b} a szernélyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból eyűjtjük és azokat nem

kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c} az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szennpontjából megfelelőek

és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt

adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat

haladéktalanul töröljük vagy helyesbrüük.

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése

céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f} megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok

megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a} az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük,
tároljuk és felhasználjuk.
egyes esetekben az Ón adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű,
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig
harmadik személynek fűződikjogos érdeke, például csomagküldő szolgálatnak áru kiszállításával
kapcsolatban.

2. Kik vagyunk?

Név: Tóthné Hajcsák Henrietta egyéni válla|kozó

Székhely: z1400 Nyíregyháza, Patak u. ].],.

Telephely:4400 Nyíregyháza, Patak u. 1]..

Honlap: www.petibird.com

Kapcsolattartás: Tóthné Hajcsák Henrletta

LeveIezési cím: 4400 Nyíregyháza, Patak u. ].1.

b)

c)
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Telefonszá m: 06-7 O l 60-8888-5

E-mail cím: petibird@email.com

Adószám: 68160915-1-35

Nyilvántartási szám : 51324379

Kamarai nyilvántartási szám: 5268160915

Ba n kszámlaszám : IO7 O2O7 t-7 O3L96/2-5 1 100005

Tórsasóaunk a GDPR 37. cikke alapián nem köteles gdatvédelmitiszWiselő a\<almazósóra.

Társaságunk tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma (amennyiben erre szükség
van jogszabály alapján a tevékenység folytatásához):

B-t6.L7 t/2017 Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Társaságunk tárhelv szoleáltatóiának neve. címe és glérhetőséee: DOTROLL KFT. 1148 Budapest,
Fogarasi út 3-5

Társaságunk az adatok kezelése során - ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében - az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe :

A weboldalunk látogatóinktól csak abban az esetben kériük el személves adataikat. ha rendelést
adnak le (írásbanl. mely alapián az adatait (néu szállítási cím, telefonszám, e-mallcím) továbbítiuk a
szenődött c§omagküldő partnerünk felé az MPL-nek (Magyar Posta Logisztika lrt.|, ez alapján történik
a kiszállítás és a számlázás is.

Az adatkezeléssel kapcsoIatos kérdéseivel Ön a petlbird@gmail.com e-mail, ilIetve postacímen kérhet
további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, ...8...... napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon
belül) megküldjük Önnek az Ön áltaI megadott elérhetőségre.

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

Társaságunk weblapján nem alkalmazunk sütiket.

NÉV clM TEVÉKENYSÉG

DOTROLL KFT. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5, Damain nevet és tórhely
szolgáltatós

Ügaintézés, panasz

észrevételre, panaszra
váIaszadás

jogi kötelezettség teljes név

e-mailcím

telefonszám

levelezésicím

egyéb személyes üzenet

5 évig
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4. Mit kelltudrri még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre telefonon vagy pedig írásban, a
megrendelése vagy kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan
ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen,
pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a megrendelésének igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy
Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hazzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

Ahozzájárulás visszavonásának 10 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy
jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a

hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ
el vagy Társaságunk rendszerét támadja, megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának
vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön

hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok {pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
lnformációszabadság 1-1atóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása
miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges
mértékben.

Társaságunk adatkezelésóben és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói
előre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az Ön személyes
adatait megismerni.

Az Ön szernélyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az

adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáíéréstől,
megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan
felhaszná lástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú
dokumentumokat rnegfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást,
jelszóvédelmet és vírusírtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az
interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a

weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a

Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak
biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
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6. Melyek az Ön iogai és iogorvoslati lehetőségei?

ön az adatkezelésről

adatkezelés kivételével),

(https://naih.h u/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nernzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság

Hon lap : htt ps: l l naih.hu /

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk - vagy a megbízott
adatfeldolgozónk által - feldolgozott

tett intézkedéseinkről, továbbá

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, ...8...... napon belül (legfeljebb azonban ].

hónapon belül}adju k me8 tájékoztatásun kat. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével,
valamint a bíróságijogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az

értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő ...15...... napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül}írásban vagy - az Ön
hozzájárulásával * elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, ..-B....., napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül}megvizsgáljuk
és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása
megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is
- megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
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intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
tavábbítottuk, és akík kötelesek intézkední a tiltakozásíjog érvényesítése érdekében,

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a

határidőt, a döntós közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz
fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az érintett választása szerint

- az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi
állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kériük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával -
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg
Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2OL6l 679 rendelete (GDPR)

az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény -

(lnfo tv.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2OL3. évi V. törvény {Ptk.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló 2001. évi CVllI. törvény - (Eker tv.)

az elektronikus hírköz!ésrőI szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

a fogyasztóvédelemről szóló L997 . évi CLV. törvény (Fogyv tv.}

a panaszokrólés a közérdekű bejelentésekrőlszóló 2013. éviCLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltéteIeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIll.
törvény (Grtv.)

7.

8. Adatkezelésitájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az
www.petibird.com weboldalon történik.

Nyíregyháza, 2018. május 18.

Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az

adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a

dur-b<__

Tóthnó Hajcsák Henrleth e,v,
4400 Nyíregyháza, Pa|ak u t1

Adószám: 68 1 609 1.}1 _35
Nyilv sz 5132.13, ig
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Tóth né Ualc*{ aen riette

egyéni válIalkozó


