ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: HEFA Bike Kft.
székhelye: 8200 Veszprém, Budapest u. 89/A
Adószám: 10739233-2-19, Cégjegyzékszám: 19-09-500650
Telefonszám.: 70/6007195 E-mail cím: info@sportokboltja.hu
A HEFA Bike Kft. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.sportokboltja.hu weboldal által
nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi
adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AVAKASZT)
alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve
kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit. A szabályzat célja Az AVAKASZT célja,
hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint
biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a
tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg
kezelése során.
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé
kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra
használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.
Adatait a weboldal üzemeltetője, HEFA Bike Kft. kezeli, abban az esetben, ha azokat regisztrációkor,
vagy regisztráció nélküli vásárlás, majd az azt követő weboldalhasználat során, önkéntesen megadja
nekünk a www.sportokboltja.hu weboldalon.
Adatkezelés szabályai
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban
GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban
kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.
Személyes adat: 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
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni
Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve
tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben
résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert
személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során
gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá
arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan
személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat
rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési
jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
A tárolt adatait törölni, töröltetni.
A www.sportokboltja.hu oldalon leadott rendelések során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a
következő személyes adatokat:  Ügyfél neve,  E-mail címe,  Ügyfél szállítási, és vagy számlázási
címe. További adatok megadására is van lehetőség nem kötelező jelleggel, mint Pl.: az Ügyfél
telefonszáma-céges vásárlások alatt az Ügyfél adószáma.
Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben
megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően
történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal
használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel
kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön
az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.
Az adatkezelés célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése, információ továbbítása a szállítással
kapcsolatban, szállítás, és számlázás, internetes csomagküldő kereskedelem és az ezzel, valamint az
Adatkezelő működésével összefüggő egyéb információk megadása.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a
weboldalon történő leadott sikeres rendeléskor hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi
célokra felhasználhassuk: leadott rendelések postázása, GLS csomagküldő szolgálat segítségével.
Valamint számla kiállítása papír alapon. Továbbá a szállításról információ küldése E-mailben, és vagy
SMS-ben, esetleges problémák esetében telefonos egyeztetés a vásárlással, termékekkel kapcsolatban.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi
felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások
igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, szállítási információkat, illetőleg az ügyfél részére
hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást
elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett
hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a
gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag
azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett
hozzájárulásukat adták.
Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás
történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az
Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a
nyilvántartásából az Ügyfél adatait.
Az Ügyfél adatait számítástechnikai, és papír alapú eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.
A rögzítésre kerülő adatok célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése céljából. Az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének
beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének
típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről
technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az
Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények
elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél
azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja
össze.
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő
igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc.
Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal
felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal
használatával hozzájárul.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a
szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított
kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg
azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat
automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. 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.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél 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 a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama a sikeresen leadott rendelés során kötelezően megadott adatok kezelése a
sikeres rendeléssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat
megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok
megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban”
kezdeményezheti. Vagy E-mailben kérheti az info@sportokboltja.hu címen, a nem regisztrált Ügyfél
adatai egy plusz egy évig, azaz két évig kerül tárolásra, vagy az ügyfél kérésére törlésre kerül.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését.
Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő
informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében
Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen
külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az ügyfél jogai
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére
az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

-

-

az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés
teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
[GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
az adatkezelés automatizált módon történik

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni.
Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon 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. Az ügyfél bíróság előtt
érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén
jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta
meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az
Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Budapest
u. 89/A

Egyéb rendelkezések
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze
a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
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 felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával
ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
ADATKEZELŐ NYILATKOZATA
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget
vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban
megfogalmazott előírásoknak.
Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
1. Cookiek
A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a
látogatásokról adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező
információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a
megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel
elősegítése
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett
oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása
adattárolás határideje: az adatfelvteltől számított egy év
adattárolás módja: elektronikus
2. Regisztráció
A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a
látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére
azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatvédelmi
tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja
véglegesíteni a regisztrációt.

A regisztráció során az érintett megadhatja a szállítási és számlázási adatokat illetve az érintett
telefonszámát, amely esetben a regisztrációt követően további adatok megadása nélkül tudjon
az érintett a felületen terméket rendelni. A szállítási cím – megrendelés esetén – a futár
számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait jelen
szabályzat tartalmazza.
A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására
az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van
szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A
számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.
Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a
regisztrációt követően az érintett vásárol a rendszerben, a számviteli bizonylatokat a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig
köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett
személyes adatait, aki az utolsó rendeléstől számított 8 éves határidőn belül nem rendelt újra
szolgáltatást a Társaságtól.
adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció kezelt adatok
köre: az érintett neve, e-mail címe, illetve annak nem szükségszerű megadása esetén szállítási és
számlázási címe, telefonszám
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztráló
vásárol a felületen, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8 év elteltével
automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstől számított egy éves
határidőn belül nem rendelt újra szolgáltatást a Társaságtól
adattárolás módja: elektronikus
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Mobil Szolgáltató
Kft. Simple Pay rendszere kezeli
továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma,
időpontja az OTP Mobil Szolgáltató Kft Zrt. és a Budapest Bank Zrt. felé
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás
3. Vásárlói adatok kezelése
A honlapra látogatónak lehetősége van a Társaság termékeinek megrendelésére,
megvásárlására regisztrációval. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és a
Társaság közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a megrendelt termék
szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat
A szállítási cím a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó
pontos adatait jelen szabályzat tartalmazza.
A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására
az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van
szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A
számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.
adatkezelés célja: a Társaság honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a
számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlói
szokások elemzése

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése
adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok tekintetében a
Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
adattárolás módja: elektronikus
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Mobil Szolgáltató
Kft. Simple Pay rendszere kezeli
továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma,
időpontja az OTP Mobil Szolgáltató Kft Zrt. és a Budapest Bank Zrt. felé
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás
4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult
szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz. Az
elektronikus panaszokat az vásárló az info@sportokboltja.hu e-mail címre tudja megküldeni.
adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése
kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. §
(5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a
Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett
nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az
adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok
törlésre
adattárolás módja: elektronikus
5. Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés
Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett
előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve
informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Amennyiben a
hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell
fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. A Társaság
biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A
Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek
felé.
Abban az esetben, ha az érintett feliratkozik a hírlevélre, a Társaság direkt marketing
tevékenysége során célzott hirdetéseket küldhet az érintett számára.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaság a Webgalamb nevű, hazai székhellyel
rendelkező adatfeldolgozóval kötött szerződést a hírlevél küldés kapcsán.
adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről, egyéb marketing
tevékenységek
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri
adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók
A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi
adatfeldolgozót veszi igénybe:
adatfeldolgozó neve: Horváth és Társai Kft.
címe: Veszprém, Ady E.u. 35
adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

Adatfeldolgozó neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
címe: 1106 Budapest, Fehér út 10.
adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u 2.
adatfeldolgozás célja: csomagküldés

Adatfeldolgozó neve: Fontis Software Kft.
címe: 1124 Budapest Városmajor u. 33
adatfeldolgozás célja: weboldal programozás, fejlesztés

Adatfeldolgozó neve: EV2 Internet Kft.
címe: 1149 Budapest, Róna út 120-122.
adatfeldolgozás célja: weboldal tárhely szolgáltatás

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi
döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései
szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat
a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni

Az ügyfelek adataihoz a www.sportokboltja.hu. informatikai és ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó
munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezelik.
Postacímünk: HEFA Bike Kft. 8200 Veszprém, Budapest u. 89/A, e-mail címünk
info@sportokboltja.hu. Ezen elérhetőségünk bármelyikén szívesen válaszolunk az adatai kezelését és
védelmét érintő bármely kérdésedre. Amennyiben a velünk történő egyeztetést követően nem sikerült
a kérdésére vagy panaszára érdemben válaszolnunk, vagy azt megoldanunk, az alábbi hatósághoz
fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c





Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Internetoldal: www.naih.hu
Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választhatja a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes törvényszéket, vagy HEFA Bike Kft.
www.sportokboltja.hu székhelye szerintit, melynek elérhetősége a következő:
Veszprém Városi Bíróság
Postacím: 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 11
Központi telefonszám:

88 / 590 220

E-mail cím: birosag_veszpremvb@veszpremvb.birosag.hu

Veszprém, 2018. május 4.
Az adatvédelmi tájékoztató letölthető pdf formában itt.

