Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
A Bausztra Kft (továbbiakban: Üzemeltető ) kiemelten kezeli az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, és szeretné tájékoztatni Önt
arról, hogyan történik az információk gyűjtése, felhasználása és közzététele.
A www.kezilabda7.hu online Webáruház a regisztráció során a Vásárló által megadott adatokat a hatályos jogszabályokat és
adatvédelmi irányelveket figyelembe véve kezeli és biztonsággal tárolja.
Ezen adatokat harmadik fél számára engedélye nélkül nem adja ki és nem használja fel kéretlen reklám célokra. Felhívjuk figyelmét,
hogy a fenti lehetőségek letiltása esetén sem fogjuk tudni törölni az Ön Személyes adatait azon harmadik felek adatbázisaiból,
akikkel korábban az Ön Személyes adatait már megosztottuk (azaz, akiknek Ön már rendelkezésére bocsátotta a Személyes adatait
még mielőtt a fenti lehetőség letiltását kérte). Felhívjuk figyelmet arra is, hogy a Szolgáltató a marketing célú üzenetek letiltása
esetén is küldhet Önnek fontos adminisztratív információkat tartalmazó üzeneteket, és ezek küldését Ön nem tilthatja le.
A Vásárló bejelentkezése után bármikor E-mailben kérheti személyes adatainak törlését adatbázisunkból, illetve felhasználói felületén
is módosíthatja azokat. Kérjük kezelje megfelelő biztonsággal regisztrációs adatait a visszaélések és kellemetlenségek elkerülése
érdekében - ennek estleges elmulasztásából származó minden felelőség a Vásárlót terheli.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-86110/2015
A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A Bausztra Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok
egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Bausztra Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
VÁSÁRLÓI ADATOK
A Szolgáltató által gyűjtött személyes adatok olyan információk, amelyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható: Név;
Levelezési cím (a számlázási és szállítási cím is);
Telefonszám vagy fax szám; E-mail cím; Adóazonosító jel, adószám; Vásárlási előzmények.
A Szolgáltató abban az esetben is gyűjt információkat, ha Ön igénybe veszi az általunk kínált különböző lehetőségeket: Terméket
vagy szolgáltatást rendel , regisztrál, igénylést ad be bármilyen indokkal. Versenyen, promócióban, sorsolásos játékon, felmérésben
vagy más promócióban vesz részt. Blogon vagy fórumon vesz részt.
Tehát az adatkezelés célja: a kezilabda7.hu webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli
kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, blogolás, .
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek
megnevezése, mennyisége, vételára.
A Weboldallal vagy az Alkalmazással, a Szolgáltató feltételeinek és irányelveinek változásával kapcsolatos információk és/vagy egyéb
adminisztratív információk küldése.
Az Ön vásárlásának teljesítése, például a fizetések feldolgozása, a megrendelt termék kiszállítása, a vásárlással kapcsolatos
kommunikáció küldése és a vonatkozó ügyfélszolgálati szolgáltatás biztosítása az Ön számára.
Az Önt esetlegesen érdeklő marketing kommunikációk küldése.
A Weboldal egyedi kialakítása az Ön számára, személyre szabott termékek és ajánlatok kínálásával.
Lehetőség sorsolásos játékokon, versenyeken és hasonló promóciókban valló részvételre, valamint ezen tevékenységek
adminisztrálására. Egyes ilyen tevékenységekre külön szabályok is vonatkoznak, amelyek plusz információkat tartalmazhatnak arról,
hogyan használjuk fel és adjuk ki az Ön Személyes adatait, ezért javasoljuk, hogy ezeket a szabályokat figyelmesen olvassa végig.
Az adatok felhasználhatók a Szolgáltató üzleti céljaira, például adatelemzés, auditok, új termékek felkutatása és fejlesztése, a
weboldal fejlesztése, a szolgáltatásaink javítása.
Az adatkezelés időtartama
Személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg, illetve
hosszabb ideig, ha a törvény úgy rendelkezik vagy arra lehetőséget ad. A termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve,
telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelően nyolc év.
ADATTOVÁBBÍTÁS
Az érintett az on-line vagy papír alapú regisztráláskor elfogadja, hogy személyes adatait az Adatkezelő továbbíthatja a kapcsolt
vállalkozásoknak, melyek a kiszállítást végzik a Megrendelő kifejezett kérésére illetve kiválasztása alapján.
A Bausztra Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a tárhelyet biztosító unas.hu szerverén találhatók meg.
Az unas.hu a Bausztra Kft. részére a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket
úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
1.
2.
3.
4.

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a
kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül
sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az

információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést.
Hogyan adhatók ki a Személyes adatok?
Személyes adatai a következő feltételekkel adhatók ki:
Adatai átadhatók a Szolgáltatóval együttműködő harmadik fél szolgáltatók számára (pl. weboldal biztosítás, adatelemzés, kifizetések
feldolgozása, rendelések teljesítése, termékforgalmazás, infrastruktúra biztosítása, IT szolgáltatások, ügyfélszolgálat, e-mailes
szolgáltatások, hitelkártya feldolgozás, auditálási szolgáltatások és más hasonló szolgáltatások, amelyek elősegítik a Szolgáltató
szolgáltatásainak teljesítését.
Adatai kiadhatók a sorsolásos játékok, versenyek és hasonló promóciók szponzorainak.
Ön kiadja adatait a Weboldal vagy Alkalmazás szolgáltatásainak igénybevételekor, ahol lehetőség van arra, hogy kapcsolatba lépjen a
szolgáltatást másik igénybevevőjével (például blog, üzenőfal, üzenetküldési funkció, chat funkció, profil vagy egyéb közösségi
médium). Amikor ezeket a funkciókat használja tisztában kell lennie azzal, hogy az Ön által elküldött adatok, így a neve, tartózkodási
helye és e-mail címe mindenki számára hozzáférhetővé válhat. Cégünk nem vállal felelősséget az Ön által ezen szolgáltatások
keretén belül elküldött információkért és javasoljuk, hogy ilyen funkciókon keresztül semmiképpen ne adjon meg kényes Személyes
adatokat (például egészségügyi vagy hitelkártyával kapcsolatos információkat). Ha ezeket a funkciókat használja Személyes adatai
ott maradhatnak a Weboldalon vagy az Alkalmazásban akkor is, amikor Ön már nem használja a Weboldalt vagy az Alkalmazást.
NEM SZEMÉLYES ADATOK
A Szolgáltató által gyűjtött Nem személyes adatok
“Nem személyes adat” minden olyan információ, amely az Ön személyének azonosítására nem alkalmas, például: Böngésző
információk; Sütik (cookies), pixel tag-ek és más technológiák segítségével gyűjtött információk; Az Ön által megadott demográfiai
és egyéb információk;
Összegzett információk.
Hogyan gyűjtjük a Nem személyes adatokat?
A Szolgáltató és harmadik fél szolgáltatója többféle módon gyűjthet Nem személyes információkat
az Ön böngészőjén keresztül. A legtöbb böngésző gyűjt bizonyos információkat. Ilyenek lehetnek például a felkeresett weboldal cím, a
számítógép típusa (Windows vagy Macintosh), a képernyő felbontása, az operációs rendszer verziószáma és az Internetes böngésző
típusa és verziószáma.
Sütik (cookies) használata. A sütik teszik lehetővé, hogy egy adott webszerver adatokat továbbítson egy számítógépre nyilvántartási
és egyéb céllal. A sütiket és más technológiákat többek között a következő céllal használjuk: személyre szabott tájékoztatás, a
Weboldalhoz való hozzáférés és használat elősegítése és egyéni marketing biztosítása. Ha nem szeretné megengedni a sütik
segítségével történő információszerzést, a legtöbb böngészőben egyszerű módon letiltható a sütik használata. A sütik letiltása esetén
a Weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.
Az Öntől kapott információk: Ön önkéntesen megadhat olyan információkat, mint például a tartózkodási helye vagy az Ön által
leginkább kedvelt kommunikációs mód. Amennyiben ez nem kapcsolódik Személyes adatokhoz, az ilyen információk alapján az Ön
vagy a Weboldal vagy Alkalmazás más felhasználói nem azonosíthatók.
Információk összegzése: Az Összegzett személyes adatok alapján Ön vagy a Weboldal vagy Alkalmazás más felhasználói nem
azonosíthatók (például felhasználhatjuk a Személyes adatokat arra, hogy kiszámítsuk az egy bizonyos telefonos területi kóddal
rendelkező felhasználók százalékos arányát).
Hogyan használjuk fel és adjuk ki a Nem személyes adatokat?
Tekintettel arra, hogy a Nem személyes adatok alapján az Ön személye nem azonosítható, a Nem személyes adatokat bármilyen célra
felhasználhatjuk. Egyes esetekben a Nem személyes adatokat Személyes adatokkal kombinálhatjuk (például a nevét a földrajzi
tartózkodási helyével kombinálhatjuk).
Ha a Nem személyes adatokat Személyes adatokkal kombináljuk, pl. a regisztráció alkalmával megadott adatait Nem személyes
adatokkal kombináljuk célzott, személyre szabott marketing esetén, akkor a kombinált információkat a Szolgáltató a Személyes
adatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően fogja kezelni.
IP CÍMEK
Az Ön „IP címe” egy szám, amelyet az Internet Service Provider (ISP) (internetszolgáltató) automatikusan rendel hozzá ahhoz a
számítógéphez, amelyet Ön használ.
Hogyan gyűjtjük az IP címet?
Az IP cím azonosítása és bejegyzése a Szolgáltatói szerver naplófájljaiba automatikusan megtörténik, amikor egy felhasználó
ellátogat a weboldalra; ezzel együtt a naplófájlba bekerül(nek) a látogatás időpontja és a meglátogatott oldal(ak). Az IP cím
naplózása standard eljárás az Interneten és számos weboldal végez ilyet automatikusan.
Hogyan használja fel és adja át a Szolgáltató az IP címeket?
Az IP címeket különböző célokra használjhatjuk fel, például a Weboldal látogatottságának számítására, szerver problémák
diagnosztizálására, a Weboldal adminisztrációjára és az Ön országának megfelelő személyre szabott tartalom biztosítására. Ezen kívül
az IP címek felhasználhatók és kiadhatók mindazon célokra, amelyeket a Személyes adatok esetén felsoroltunk. Felhívjuk figyelmét,
hogy az IP címeket, a szerver naplófájljait és az ezekkel kapcsolatos információkat Nem személyes adatként kezeljük, kivéve, ha a
vonatkozó jogszabályok erről másként rendelkeznek.
HARMADIK FÉL WEBOLDALAK
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a harmadik fél által biztosított adatvédelemre, információkra vagy egyéb
gyakorlatokra, és ezért felelősséget nem vállalunk; beleértve az olyan harmadik felet is, amely olyan weboldalt tart fenn, amelyen
megtalálható a Weboldal vagy Alkalmazás linkje. A Weboldal vagy az Alkalmazás belinkelése nem jelenti azt, hogy a linket tartalmazó
oldalt a Szolgáltató bármilyen módon engedélyezte.
HARMADIK FÉL HIRDETŐK
A Szolgáltató szerződtethet külsős hirdető vállalatokat is, akik a weboldalán található hirdetéseket biztosítják. Felhívjuk figyelmét,
hogy ezek a vállalatok a Weboldalon tett látogatásával kapcsolatos információkat felhasználhatják arra, hogy az Önt esetlegesen
érdeklő árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetéseket biztosítsanak Önnek. A Weboldalon található hirdetések biztosítása
során ezek a vállalatok egyedi sütiket helyezhetnek el, vagy átrendezhetik a sütiket az Ön böngészőjében.
BIZTONSÁG
A Szolgáltató megfelelő szervezeti, műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a fennhatósága alá tartozó Személyes adatokat.
Sajnos az Interneten vagy adattároló rendszeren keresztül történő adatátvitel esetében sosem garantálható 100%-os biztonság. Ha
valamilyen okból úgy gondolja, hogy a Szolgáltatóval való kapcsolattartás nem biztonságos (például, ha úgy érzi, hogy a
Szolgáltatónál vezetett bármelyik számláját, profilját feltörték), kérjük, azonnal értesítse a Szolgáltatót a problémáról az

elérhetőségeink részben megadott elérhetőségeken.
GYERMEKEK
Fontosnak tartjuk a gyermekek adatainak védelmét és arra kérjük a szülőket és gondviselőket, hogy aktívan vegyenek részt
gyermekeik online tevékenységeiben. Weboldalunk, illetve Alkalmazásaink nem tizennégy (14) év alatti gyermekek számára
készültek és nem célunk a gyermekektől való információgyűjtés termékek vagy szolgáltatások értékesítése érdekében.
KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
Személyes adatait minden olyan országban tárolhatjuk és feldolgoztathatjuk, ahol olyan vállalatok vannak, ahol szolgáltatóval ill.
adatfeldolgozóval állunk kapcsolatban, és a Weboldal vagy Alkalmazás használatával Ön hozzá járul ahhoz, hogy az adatait a saját
országán kívülre is továbbítsuk.
KÜLÖNLEGES ADATOK
Arra kérjük, hogy a Weboldalon vagy az Alkalmazásokon keresztül, illetve egyéb módon ne küldjön és ne adjon ki különleges
Személyes adatokat a részünkre (pl. faji vagy etnikai hovatartozás, politikai nézetek, vallási hovatartozás, egészségügyi adatok,
büntetett előélet vagy szakszervezeti tagság).
AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítható. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai az Adatvédelmi nyilatkozat új verziójának a
Weboldalon vagy az Alkalmazásban történő közzétételével lép érvénybe. A Weboldal vagy az Alkalmazás változtatásokat követő
használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozat felülvizsgált verzióját.
DEFINÍCIÓK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható
természetes személy;
2.2. 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;
2.3. 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;
2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve
a kezelt adatok törlését kéri;
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 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;
2.6. 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;
2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása
céljából;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13. 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;
2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely
szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
2.15. 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;
2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EU-állam
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