
Jelen  nyilatkozat  elkészítése  során figyelemmel  voltunk  a  2011.  évi  CXII.  törvény  -  az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban (Infotv.), a
2001.  évi  CVIII.  törvény -  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a  2008. évi XLVII
törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a 2008.
évi  XLVIII  törvény -  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes
korlátairól és a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről szóló jogszabályokra.

Adatkezelési Nyilatkozat

1. Balogh Máté egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) a weall.hu elnevezésű honlap
(továbbiakban Honlap) fenntartása alatt a Honlapra belépők (továbbiakban: Érintett) adatait
kezeli.  Az  Érintett  a  Honlap  használatával  elfogadja  az  Adatkezelési  Nyilatkozatban
foglaltakat,  és  hozzájárul  az  alábbiakban  meghatározott  adatkezelésekhez.  A Szolgáltató
aláveti magát jelen Adatkezelési Nyilatkozatnak.

2.Felhasználói jogok

2.1.Tájékoztatás  kérése: az  Adatkezelő  kérésre  tájékoztatja  az  Érintettet, személyes  adatai
kezeléséről, személyes adatainak helyesbítéséről, valamint személyes adatainak - a kötelező
adatkezelés  kivételével  -  törléséről  vagy  zárolásáról,  ha  ezt  írásban  kéri  a
weallfashion@gmail.com címen
2.2.Tiltakozás az adatkezelés ellen: az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
2.3 Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat;
2.4. Jogorvoslat: az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat

3.Definíciók 

Az értelmező fogalmakat az Infotv. 3§-a részletezi.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára  jellemző  ismeret  -,  valamint  az  adatból  levonható,  az  érintettre  vonatkozó
következtetés; 
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;
 e. Adatkezelő (Szolgáltató): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, 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  fizikai  jellemzők  (pl.  ujj-  vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
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; 
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;
Adatzárolás: az  adat  azonosító  jelzéssel  ellátása  további  kezelésének  végleges  vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
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.

4. Adatkezelés célja 

A Szolgáltató adatkezelésének célja a Honlapon keresztül leadott megrendelések teljesítése,
házhozszállítása,  a  megrendelés  teljesítés  megfelelőségének  dokumentálása,  ellenőrzése,  a
számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása. Az automatikusan rögzítésre
kerülő  adatok  célja  statisztikakészítés,  az  informatikai  rendszer  technikai  fejlesztése.  A
Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem
használja,  nem 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.  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. 

5. Adatkezelés jogalapja 

Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az Érintettel 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.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes
adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll.



A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  az  érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes  tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel  járna (mint
például  jelen  esetben  egy webshopon),  a  tájékoztatás  megtörténhet  az  alábbi  információk
nyilvánosságra hozatalával is: 
 - az adatgyűjtés ténye,-  az érintettek köre, - az adatgyűjtés célja, - az adatkezelés időtartama,
-  az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  -  az  érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, - valamint ha
az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási
száma.
Jelen  Adatkezelési  Nyilatkozat  az  alábbi  weboldal  adatkezelését
szabályozza: http://www.weall.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető
az alábbi linken: http://weall.hu/img/cms/adatkezelesi-nyilatkozat.pdf

A  Szolgáltató  a  neki  megadott  személyes  adatokat  nem  ellenőrzi.  A  megadott  adatok
megfelelőségéért  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 Érintettet terheli, aki az e-
mail címet regisztrálta. 

6. A Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése, adatai: 

Név: Balogh Máté egyéni vállalkozó 
Székhely: 4225, Debrecen, Csonkatorony utca 81.
Telefon: 06 30     386 9177
E-mail:   info@weall.hu  ; weallfashion@gmail.com
Adószám: 68122997-1-51
Nyilvántartási szám: 51261409
Nyilvántartásba vevő Hatóság: Debrecen Város Önkormányzati Okmányiroda

7. Az adatkezelés célhoz kötöttsége (Infotrv.(4.§ [1]-[2])

Személyes  adat  kizárólag meghatározott  célból,  jog gyakorlása  és  kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához
elengedhetetlen,  a  cél  elérésére  alkalmas.  A személyes  adat  csak  a  cél  megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.

8. Az adatkezelés egyéb elvei (Infotrv.(4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel  helyreállítható.  Az  érintettel  akkor  helyreállítható  a  kapcsolat,  ha  az  adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára  tekintettel  szükséges  -  naprakészségét,  valamint  azt,  hogy  az  érintettet  csak  az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

9. Az adatkezelés időtartama 



A  regisztráció  során  kötelezően  megadott  személyes  adatok  kezelése  a  regisztrációval
kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését
követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ
5 munkanap. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a
kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció nélküli megrendelés esetén, az
ilyen  módon  megadott  adatok  kezelés  a  megrendelés  teljesítéséig  tart.  A  megrendelés
teljesítését  követőn a Szolgáltató  törli  az Érintett  adatait rendszeréből.  Hírlevél  esetében a
Szolgáltató,  mindaddig  kezeli  az  Érintett  hírlevél  feliratkozása  során  rögzített  adatait,
ameddig  az  Érintett  a  hírlevélről  le  ne  iratkozik  a  hírlevél  alján  található  „Leiratkozás”
gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy
postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a
rendszeréből.  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével,
amelyet  automatikusan felülír  –  a naplózás időpontjától  számított  6 hónapig tárolja.  Fenti
rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl.  számviteli  jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy
egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

10. A kezelt személyes adatok köre 

10.1.  Regisztrációs/  regisztráció  nélküli  megrendelés  során  megadott  adatok  a  Honlapon
történő vásárlás  feltétele  a regisztráció,  melynek során az Érintettnek kötelezően meg kell
adnia  alábbi  adatokat:  -  Név,  -  Cím  (ország,  város,  irányítószám,  utca  név,  házszám)  -
Telefonszám - Email cím, - Jelszó. 

10.2.  Technikai  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. Ezek különösen a látogatás dátuma
és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az
előzőleg látogatott weboldal címe.
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.  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. A Honlap html kódja a Szolgáltatótól
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E
hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói
adatokat  képesek  gyűjteni.  Külső  szerverek  segítik  a  Honlap  látogatottsági  és  egyéb
webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok
kezeléséről  az  adatkezelők  tudnak  részletes  felvilágosítást  nyújtani  az  Érintett  részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

11. Cookie-k (sütik) kezelése

A Honlapra belépők számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a
Szolgáltató  Honlapján minden  tartalom hozzáférhető  legyen,  az  Érintett  részéről  cookie-k
engedélyezésére  van  szükség.  A Honlap  egyes  részeinek  letöltésekor  cookie-k  kerülnek
elhelyezésre az Érintettek számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez



szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző
elment. Ennek megtörténtéről az Érintett a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.
A cookie-k által gyűjtött információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése
érdekében illetve statisztikai célokra használja fel.
Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.
törvény 20.  §  (1)  bekezdése  alapján,  meg kell  határozni  a  weboldal  cookie  adatkezelése
körében a következőket: - az adatgyűjtés tényét, - az érintettek körét, - az adatgyűjtés célját,
---  az adatkezelés  időtartamát,  -  az  adatok megismerésére jogosult  lehetséges  adatkezelők
személyét,-  az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetését.

12. Hírlevél, DM tevékenység

A gazdásági  reklámtevékenység  alapvető feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló 2008.  évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy  Szolgáltató  reklámajánlataival,  egyéb  küldeményeivel  a  regisztrációkor  megadott
megkeresse. Hozzájárulhat továbbá a jelen nyilatkozat rendelkezéseit szem előtt tartva ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden
- a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.
törvény  20.  §  (1)  bekezdése  alapján,  meg  kell  határozni  a  hírlevél-küldés  adatkezelése
körében a következőket: - az adatgyűjtés tényét, - az érintettek körét, - az adatgyűjtés célját, -
az  adatkezelés  időtartamát,  -  az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők
személyét, - az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a
gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi
XLVIII.  törvény 6.  §  (5)  bekezdése  miszerint  a  reklámozó,  a  reklámszolgáltató,  illetve  a
reklám  közzétevője  –  a  hozzájárulásban  meghatározott  körben  -  a  náluk  hozzájáruló
nyilatkozatot  tevő  személyek  személyes  adatairól  nyilvántartást  vezet.  Az  ebben  a
nyilvántartásban  rögzített  -  a  reklám  címzettjére  vonatkozó  -  adat  csak  a  hozzájáruló
nyilatkozatban  foglaltaknak megfelelően,  annak visszavonásáig kezelhető,  és  harmadik  fél
számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

13. Facebook

Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási
tevékenysége  körében  a  következőket:  -  az  adatgyűjtés  ténye,  -  az  érintettek  köre,  -  az
adatgyűjtés célja, - az adatkezelés időtartama, - az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye, - az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve,
illetve a felhasználó nyilvános profilképe
Az érintettek köre valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és
lájkolta a weboldalt.



Az adatkezelés célja, hogy a Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők
személye  és  az  érintettek  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogainak  ismertetése:  Az  adatok
forrásáról,  azok  kezeléséről,  illetve  az  átadás  módjáról,  és  jogalapjáról
a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az  adatkezelés  a  Facebook.com  weboldalon  történik,  így  az  adatkezelés  időtartamára,
módjára  és  az  adatok  törlési  és  módosítási  lehetőségeire  a  facebook.com közösségi  oldal
szabályozása  vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),
(http://www.facebook.com/about/privacy/)
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
Facebook.com weboldalon.

14. Adattovábbítás

Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.
törvény  20.  §  (1)  bekezdése  alapján,  meg  kell  határozni  a  weboldal  adattovábbítási
tevékenysége  körében  a  következőket  -  az  adatgyűjtés  ténye,  -  az  érintettek  köre,  -  az
adatgyűjtés célja, - az adatkezelés időtartama, - az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye, - az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása
érdekében a szállítási név, szállítási cím, telefonszám és a fizetendő összeg.
A továbbított  adatok  köre  az  online  fizetés  lebonyolítása  érdekében  a  számlázási  név,  a
számlázási cím és a fizetendő összeg.
Az érintettek köre a  házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja a megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.
Az adatkezelés  időtartama,  az adatok törlésének határideje a  házhozszállítás/online fizetés
lebonyolításáig tart.

15. Adatbiztonság (Infotv (7.§)

Az Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az  Szolgáltató  tevékenységi  körében  az  adatfeldolgozó  köteles  gondoskodni  az  adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási  szabályokat,  amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védeni  kell  különösen  a  jogosulatlan  hozzáférés,
megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra hozatal,  törlés vagy megsemmisítés,  valamint  a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban  elektronikusan kezelt  adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell,  hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok -
kivéve  ha  azt  törvény lehetővé  teszi  -  közvetlenül  ne  legyenek  összekapcsolhatók  és  az
érintetthez rendelhetők.
A személyes  adatok  automatizált  feldolgozása  során  az  adatkezelő  és  az  adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja
a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
az  automatikus  adatfeldolgozó  rendszerek  jogosulatlan  személyek  általi,  adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;



annak  ellenőrizhetőségét  és  megállapíthatóságát,  hogy  a  személyes  adatokat  adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
Az  adatkezelőnek  és  az  adatfeldolgozónak  az  adatok  biztonságát  szolgáló  intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb  szintű  védelmét  biztosítja,  kivéve,  ha  az  aránytalan  nehézséget  jelentene  az
adatkezelőnek.
 
16. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az  adatokat  elsődlegesen  Szolgáltató  illetve  Szolgáltató  belső  munkatársai  jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. A
megrendelések  teljesítése,  kiszállítása  körében  Szolgáltató  adatfeldolgozót  (pl.  könyvelő,
informatikus) vesz igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért
nem felelős.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

17. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek 

17.1.Tájékoztatáshoz való jog miszerint  az Érintett  bármikor jogosult  tájékoztatást  kérni  a
Szolgáltató  által  kezelt,  rá vonatkozó személyes  adatokról,  továbbá – a  regisztráció során
megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.
Szolgáltató az Érintett 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  bármely,  az  adatkezeléssel  kapcsolatos
kérdéssel,  illetve  észrevétellel  a  Szolgáltató  munkatársához  fordulhat  az  alább  megjelölt
elérhetőségeken keresztül.

17.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását Az Érintett bármikor jogosult
a  helytelenül  rögzített  adatainak helyesbítését  vagy azok törlését  kérni  az alább megjelölt
elérhetőségek  valamelyikén.  Szolgáltató  a  kérelem beérkezésétől  számított  5  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 Érintett kérheti továbbá, adatainak
zárolását.  A Szolgáltató  zárolja  a  személyes  adatot,  ha  az  érintett  ezt  kéri,  vagy  ha  a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos
érdekeit.  Az  így  zárolt  személyes  adat  kizárólag  addig  kezelhető,  ameddig  fennáll  az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a
törlésről  az  Érintettet,  továbbá  mindazokat  értesíteni  kell,  akiknek  korábban  az  adatot
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés  iránti  kérelmét  nem teljesíti,  a  kérelem kézhezvételét  követő  30  napon  belül



írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.

17.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 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. Az Érintett a jogait az
4. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

17.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és  Információszabadság  Hatósághoz  (1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.;
www.naih.hu  )  fordulhat  vagy bíróság előtt  érvényesítheti  jogait.  Amennyiben az  Érintett
szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során harmadik fél adatait
adta  meg  vagy  a  Honlap  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. 

Záró Rendelkezés

Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy jelen  Adatkezelési  Nyilatkozat  az  Érintettek  előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a
Honlap  használatával  ráutaló  magatartással  elfogadja  a  módosított  Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltakat. 

Jelen  Adatkezelési Nyilatkozat 2017. március 1 napjától érvényes. 

Az Adatkezelési Nyilatkozat elérhető és letölthető itt:  http://weall.hu/img/cms/adatkezelesi-
nyilatkozat.pdf


