
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

Adatkezelő adatai:                                                                                                              

név: Páhok Fa-Ép-Ker Bt.                                                                                                          

webcím: www.pahokfabt.hu                                                                                                        

székhely: 8395 Felsőpáhok Iparterület 17/11. Hrsz.                                                              

cégjegyzékszám: 20-06-036926                                                                                                  

adószám: 21080090-2-20 
                                                                                                                                            

A Páhok Fa-Ép-Ker Bt. weboldal és webshop feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott 

személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az 

elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges 

kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt. 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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

(2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:  

https://www.pahokfabt.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ 

 

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

    

Általános rendelkezések 
1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban a Páhok Fa-Ép-Ker Bt., cégazonosító: 

21080090-2-20, székhely:8395 Felsőpáhok Iparterület 17/11. Hrsz. a továbbiakban: "Kezelő" 

 

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: pahokfabt@gmail.com, 

tel.:+3630/2980633;+3630/5159153; 0683/950 691 Az adatkezelő nem nevez ki adatvédelmi 

tisztviselőt, mert a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek egyike sem áll fenn. 

 

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására 

vonatkozik.  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható.  

 

A személyes adatok forrása  
1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-

shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze. 

Az adatkezelés jogalapja a Partner önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Partner az adatai 

kezelése tekintetében jelen adatvédelmi nyilatkozat előzetes megismerését követően történő 

kifejezett elfogadásával- illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses 

adatok önkéntes megadásával adja meg. 

 

https://www.pahokfabt.hu/adatvedelmi-szabalyzat/


2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a 

szerződés teljesítéséhez szükségesek. A hírlevéllel kapcsolatban a Partner kifejezett és 

önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő információkat küldjön az Partner 

által megadott e-mail címre. Weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy adatait 

tárolhatjuk és felhasználhatjuk a jelen nyilatkozatban leírt módon. Az Adatvédelmi 

nyilatkozat módosításait közvetlenül ezen az oldalon tesszük közzé, hogy mindig tisztában 

legyen azzal, hogy milyen adatokat tárolunk és használunk. 

 

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges 

kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A 

személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba. 

 

Az adatfeldolgozás célja 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:   

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel: 

1. Vezetéknév és-keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla 

kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

2. E-mail cím: Kapcsolattartáshoz. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az 

Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

3. Telefonszám: Kapcsolattartással, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések 

hatékonyabb egyeztetése. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 

13/A. § (3) bekezdése. 

4. Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, 

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból 

származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 

bekezdése. 

5. Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

6. A vásárlás időpontja: Technikai művelet végrehajtása. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

7. A vásárláskori IP cím: Technikai művelet végrehajtása. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem 

köthető meg személyes adatok nélkül. Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot 

tartalmazzon.  

Az érintettek köre: Webshopon regisztrált vásárló valamennyi érintett.   
 

A személyes adatok tárolásának időtartama 
1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) 

bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az 

érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke 

alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az 

általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet 

is törli.  

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses 

adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján. 

 



2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához 

szükséges idő letelte után. 

 

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói 
Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen 

alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus 

megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez. A személyes 

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az 

adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött 

szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében 

adatfeldolgozókat vesz igénybe. 

A Kezelő alvállalkozói: 

 Webnode AG (webáruház rendszer)                                                                                

Azonosító: CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, 

kapcsolati e-mail: support@webnode.com. 

 Szállító társaság                                                                                                                  

A Magyar Posta rendszere kezeli a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. 

 Google Analytics (weboldal statisztika)                                                                            

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. 

("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", 

szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik 

Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az IP-anonimizálás 

weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain 

belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

államokban előzőleg megrövidíti. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó 

böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A 

cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával 

megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, 

hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. 

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a 

Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha 

letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző 

plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak 

megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat. 

  

Az Ügyfél jogai 
A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai: 

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga                                                                          

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz 

hozzáférést kapjon. 

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog                                                                          

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 

Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő - kiegészítését. 



3. A személyes adatok törlésének joga                                                                                        

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni korlátozás joga                                              

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül:                                                                                                    

•  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát;                                                     

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;                                                                                                     

•  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;                    

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön 

jogos indokaival szemben.                                                                           

5. Az adatok hordozhatóságához való jog                                                                                    

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta. 

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy 

e-mailben:  Kérheti, hogy a Páhok Fa-Ép-Ker Bt. az Ön adatait törölje a következő okok 

miatt:                                           

• A személyes adatok már nem szükségesek abból a célból, amelyre eredetileg 

összegyűjtötték vagy feldolgozták.                                                                                                

•  Ön visszavonja a beleegyezését, így nincs jogalapja a további feldolgozásnak / tárolásnak.  

•  Ön kifogásolja a feldolgozást, és nincs jogalapja a további feldolgozásnak.                          

•  az Ön adatait jogellenesen dolgozták fel.                                                                                  

                                 

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz. 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. 

cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve.  

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

A személyes adatok védelme 
1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és 

szervezeti óvintézkedést megteszi; 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a 

számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a 

számítógépek rendszeres karbantartásával. 

 

Záró rendelkezések 
1. Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének 

valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat. 

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési 

vásárlási űrlapon. 

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat, az új, frissített változat a közétett 

honlapon érhető el. 

4. Az Ügyfél a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását visszavonhatja, 

töröltetheti az alábbi módokon:                                                                                                                                                

Hagyományos levél formájában a következő címre kérjük elküldeni: 8395 Felsőpáhok 

Iparterület 17/11. Hrsz. Elektronikus levél esetén a pahokfabt@gmail.com címre kérjük a 

levelet elküldeni. 

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2019.07.08-tól. 
 


