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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Hatályos: 2019. május 1-től 

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

Név: Házi Ferenc mezőgazdasági őstermelő 

Székhely: 5520 Szeghalom, Péter András sor 6/2. 

E-mail cím:  stormcornerqueens@gmail.com 

Telefonszám: +36/20-281-71-32 

Honlap: www.stormcornerqueens.com 

Adószám: 71520845-2-24 

Közösségi adószám: HU-71520845 

Őstermelői igazolványszám: 2108023 

VPID szám: HU 0007607262 

(a továbbiakban: Adatkezelő) 

  

2. Tájékoztató tartalma és célja 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett 

www.stormcornerqueens.com címen elérhető weboldal Felhasználóinak személyes adatait 

hogyan gyűjti, használja fel és védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott 

és csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. 

  

3. Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok 

  

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen 

tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik; 

• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Info tv.); 

• évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker tv.”) 

 

4. Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

 

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkori 

aktuális Adatkezelési Tájékoztatót a Weboldalon tesszük elérhetővé. Önnek ahhoz, hogy a 
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módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet 

hozzáféréssel és a Weboldalt rendszeresen ellenőriznie kell. 

 

5. Felhasználók köre, kiskorú felhasználók 

 

Megrendelő: A Felhasználó a megrendelés által az Adatkezelővel szerződést köt. A 

Megrendelés során megadott személyes adatai alapján igénybe veheti az Adatkezelő által a 

weboldalon nyújtott szolgáltatásokat. 

Speciális szabályok a Megrendelés teljesítéséhez: 

• Megrendelés során a szükséges adatokat meg kell adnia és 

• A szükséges adatok önkéntes megadásával kijelenti, hogy elolvasta, megismerte és 

megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá 

• Megrendelést csak akkor adhat le, ha már betöltötte a 18. életévét. 

 

6. Kiskorú Felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések 

 

Kiskorú személy 16. életévének betöltését követően önállóan adhat hozzájárulást, 

jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos 

jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy 

jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, 

így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 

jogszabályoknak. A Szolgáltató a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő 

megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.  

 

7. Hogyan fogadja el és mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót 

 

Amennyiben Ön használja a weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, 

tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. 

Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldalon lévő „Megrendelés” űrlapon kitölti a kötelező 

adatokat és rákattint az „Elküld” gombra, ezzel Ön  elfogadja az Adatkezelő jelen Adatkezelési 

Tájékoztató szerinti adatkezelését. 

 

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne töltse ki személyes adataival az űrlapot, ne 

küldje el azt a megfelelő gomb megnyomásával és ne használja a weboldalt! 

Amennyiben Ön papír alapon, e-mailben, vagy egyéb módon ad le megrendelést, adatait 

abban az esetben is a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük. 
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8. Adatkezelések 

  

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés: 

- Kinek az adatait kezeljük: A fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatásra megrendelést 

leadó felhasználók adatait. (Név, e-mail cím, számlázási cím, telefonszám, közösségi 

adószám) 

- Adatkezelés célja: A számviteli bizonylatok nyilvántartása. 

Az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező. 

Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a megrendelését feldolgozni. 

- Adatok törlése: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával 

automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges. 

- Adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló jogszabály (2000. évi C. törvény 169. 

§ (1)-(2)) alapján, GDPR 6. cikk (1) c) pontja. 

- Adatkezelés időtartama: A számla kiállításától számított 8 évig. 

- Adatátadás, továbbítás: Szerver és tárhely szolgáltató, valamint könyvelő felé. 

 

A hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés: 

- Kinek az adatait kezeljük: a hírlevélre feliratkozó nevét és e-mail címét. 

- Az adatkezelés célja: a hírlevél megadott e-mail címre történő elküldésének 

biztosítása. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél 

küldésére használjuk. 

- Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett 

önkéntes hozzájárulása. 

- Adatkezelés időtartama: Hírlevél esetében mindaddig kezeljük az Ön hírlevél-

feliratkozás során megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik, a hírlevél 

alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén további 

hírlevelekkel nem keressük meg. Bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és 

hozzájárulását visszavonhatja. 

- Adatkezelés időtartama: a hírlevélről történő leiratkozásig. 

- Adatátadás, továbbítás: Szerver és tárhely szolgáltató felé. 

 

 

9. Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések 

 

Az adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent 

megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
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szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

  

Adatkezelő számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az adatkezelő 

székhelyén, saját szerverein. 

   

10. Adatokkal kapcsolatos incidens 

 

Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés 

után haladéktalanul mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben 

az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozója által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül 

ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot. 

  

11. Adattovábbítás 

 

Adatfeldolgozók: Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt 

személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai 

férhetnek hozzá, továbbá csomagküldés esetén a mindenkori csomagküldő részére teszi 

hozzáférhetővé azzal, hogy a Felhasználók személyes adatait részére továbbítja a megbízás 

teljesítése érdekében (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím). A szállító, illetve 

megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, az Adatkezelő által átadott személyes 

adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosult megőrizni, 

felhasználni, további személyeknek átadni. 

Adatkezelő nem továbbít adatot harmadik ország felé. 

 

 

12. Cookie-k elhelyezése 

 

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve 

profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó 

számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen 

módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének 

felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a 

testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani 

tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, 

hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a 

célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket 

kínálhassanak ügyfeleiknek. 
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Sütik (cookie-k) letiltása: Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel 

kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az 

egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje 

meg. 

  

Sütik (cookie-k) törlése: Minden böngésző program lehetővé teszi a korábban tárolt sütik 

törlését, így Ön ezt a törlést bármely időpontban megteheti. Ennek megvalósításához kérjük, 

olvassa el a használt böngésző útmutatóját. Törlés esetén azonban lehetséges, hogy 

egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mint azt 

korábban megszokta. 

  

Weboldalainkon a cookie-k segítségével tartja nyilván 

• a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat, nyelvhasználat; 

• Ön nyugtázta-e, hogy elolvasta a weboldal cookie figyelmeztetését; 

• egyedi programfutási azonosítót (ún. session ID) 

 

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük, harmadik fél számára nem 

adjuk át, valamint nem használjuk azonosításra, profilalkotásra. 

 

13.  Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek 

 

Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább 

részletesen kifejtve egyenként): 

• hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz 

• helyesbítést kérhet 

• kérheti az adatai törlését 

• kérheti az adatkezelés korlátozását 

• hordozhatja az általunk kezelt adatokat 

• tiltakozhat az adatok kezelése ellen 

  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy 

az intézkedés elmaradásának okairól. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan 

vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben 10.000 Ft 

adminisztrációs díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán 

a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön – 

általunk kezelt – személyes adatainak másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért 

az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk. 

Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve 

élhet bírósági jogorvoslati jogával is. 
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Ön a következő információkhoz férhet hozzá az Ön személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban: 

• milyen adatokat kezelünk Öntől; 

• milyen célból kezeljük az Ön adatait; 

• meddig kezeljük az adatokat; 

• kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait; 

• ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg őket; 

• az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban. 

  

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok 

kiegészítését. 

  

Törlés: Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 

vagy kezeltük; 

• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

• Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

• a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat. 

  

A helyesbítésről, törlésről mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat. 

  

Tiltakozás: Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke 

(vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés 

érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes 

adatok e célból történő kezelése ellen, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az 

adatokat. 

  

Jogérvényesítés: 

A Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén 

bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat. 

  

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 

szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok 

kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. 
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A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: 

www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. 

  

A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a 

hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági 

jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság 

székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

 

14. Hatályos jog, egyéb rendelkezések 

  

 A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. Amennyiben az Ön országa 

szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb 

szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni.   

 


