
Adatvédelmi nyilatkozat 

 

A www.gumiabroncs96.hu és www.szentesgumi.hu weboldal tulajdonosa a Gumiabroncs’96 Kft 

(6600 Szentes, Vásárhelyi út 29. Adószám: 11393456-2-06) az alábbiakban ismerteti adatkezelési 

elveit. 

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-98466/2016. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65-

68. §-ai rendelkeznek az adatvédelmi nyilvántartásról. 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célja a Gumiabroncs’96 Kft-vel  történő a kapcsolattartás, a vásárlói szokások 

elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a célzottabb 

kiszolgálás és direkt marketing célú megkeresés. 

Személyes adatok köre és felhasználása 

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat: 

 emailcím 

 jelszó 

 számlázási cím ( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) 

 szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) 

 telefonszám 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó jelentkező 

számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az 

adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan 

rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó 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 az adatkezelő fér hozzá. 

A www.gumiabroncs96.hu és www.szentesgumi.hu weboldalakon és  azok aloldalain valamint az 

általa üzemeltetett webáruházakon  tett látogatások során egy vagy több sütit (cookie-t) – azaz egy-egy 

karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak 

böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik (cookie-k) a Google által biztosítottak, 

felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes 

oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott oldal 

meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen 

cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez 

alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - 

partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló 

oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network 

Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)  

 

A sütikről (cooki-król) az alábbi weboldalakon kaphat bővebb információt: 
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http://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-

interneten/ 

 

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

 

Alkalmazott cookie-k:  

 

 Analitika,  

 Követés cookie 

 Webhelyen keresztüli követés 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

Az adatkezelésre a www.gumiabroncs96.hu internetes oldalain található internetes tartalmak 

felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely 

nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során 

közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) 

pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések 

tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes 

megadásával adja meg. 

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Gumiabroncs’96 

Kft az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés 

teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele,  ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor 

hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében 

tárolja. 

A Gumiabroncs’96 Kft a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó 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 adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, 

illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő 

kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó 

előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

Az adatkezelés időtartama 

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és 

annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a 

kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi 

törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor. 

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabály) meghatározott megőrzési 

kötelezettségek teljesítését. 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás és adatfeldolgozás 
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Az adatokat elsődlegesen a Gumiabroncs’96 Kft munkatársai jogosultak megismerni, azokat harmadik 

személynek nem teszik közzé. 

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a 

Gumiabroncs’96 Kft adatfeldolgozót vehet igénybe. Ilyen pl. fuvarozó vállalat, külsős beszállító. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Gumiabroncs ’96 Kft továbbíthatja az adatait  a hazai 

gumiabroncsok hivatalos forgalmazóihoz, nagykereskedelmi partnerekhez a gyorsabb kiszolgálás 

érdekében. A Gumiabroncs’96 Kft az ilyen cégek adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, ezekért 

kizárólag ezek a cégek felelősek. 

Az adatfeldolgozók megnevezése: 

Marso Kft 4400 Nyíregyháza- Rozsrét Pf. 251  Adószám: 10428342-2-15 

Abroncs Kereskedőház Kft 1119 Budapest Fehérvári út 71-73. Adószám:12062852-2-44 

Futárszolgálatok 

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:  

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

  

Az  adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 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: 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 valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, 

illetve 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. 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Gumiabroncs’96 Kft által kezelt, rá vonatkozó 

személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Általános szerződési Feltételekben 

meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott 
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elérhetőségek útján. 

 

A Gumiabroncs’96 Kft a Felhasználó 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. 

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató 

munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül: 

Gumiabroncs’96 Kft 

6600 Szentes, Vásárhelyi út 29 

63-562-320 

30-505-8413 

webshop@gumiabroncs.hu 

 

 

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését 

kérni. Egyes adatait a Felhasználó a www.gumiabroncs96.hu és a www.szentesgumi.hu weboldalon 

maga is 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 a Gumiabroncs’96 

Kft  a szükséges időtartamig megőrzi. 

 

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti 

jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban 

felmerült panasza esetén. 

 

 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó 

leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján 

elhelyezett link segítségével. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

A Gumiabroncs’96 Kft  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 az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót 

tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít 

számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

A Gumiabroncs’96 Kft fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók 

előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a 

Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban 

foglaltakat. 

 

Szentes, 2016. május 24. 
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