
ADATVÉDELEM 

 

 

 

A REGISZTRÁCIÓS LAPOK személyes adatainak kitöltése önkéntes. A kitöltés során 

megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeljük, azt csak 

kapcsolattartásra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. 

 

Webshop regisztráció 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám szállítási és számlázási cím. 

 

Az adatkezelés célja: a webshopra regisztrált személyek nyilvántartása, egymástól való 

megkülönböztetése, a webshop regisztrációval járó funkciók biztosítása: a megrendelési 

folyamat idejének lerövidítése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett 

hozzájárulása, mely a webshop regisztrációval járó funkciók igénybevételének feltétele. 

 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az itt feltüntetett személyes adatokat a webshop 

regisztráció törléséig, a hozzájárulás visszavonásáig. A személyes adatok törlésre kerülnek a 

regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, legkésőbb a kérelem elintézésére fennálló 

határidő végén. 

 

Szállítás 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, 

házszám, telefonszám, megrendelés szám. Utánvétes fizetési mód választása esetén továbbá a 

megrendelés értéke. 

 

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés 

teljesítése. 

 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a 

törlésre. 

 

Címzettek: címzettként a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

(címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; az adatkezelési tájékoztató az alábbi 

elérhetőségen érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek). 

 

Fizetés 

A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, 

tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja. 

 

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés 

teljesítése. 

 



Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a 

törlésre. 

 

Panasztétel 

Ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre 

vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulj, valamint, hogy panaszt tegyél a felügyeleti hatóságnál. 

 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

 

levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

 

telefon: +36 1 391-1400 

 

fax: 36 1 391-1410 

 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: https://naih.hu/ 


