GDPR adatkezelési irányelvek a Sikerforrás által üzemeltetett weboldal|webáruház esetén.

WEBOLDAL ÉS WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.

TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Sikerforrás – továbbiakban Szolgáltató- jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget
az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a
Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek
rendelkezésére bocsátani.
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénye (továbbiakban Info. tv.) irányadó.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja, Webáruháza látogatóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített
személyes adatokat bizalmasan, az adtavédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal
összhangban, a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Felhasználó a Sikerforras.hu honlap használatával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban
meghatározott adatkezelésekhez.

II.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek
minősül.
CÉGNÉV: Tislér Violetta e.v
SZÉKHELY: 4551 Nyíregyháza Friss utca 36.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 52280265
ADÓSZÁM: 68807773-1-35
TELEFON: +3630-4179140
E-MAIL: info@sikerforras.hu
WEBOLDAL /WEBÁRUHÁZ: www.sikerforras.hu ; https://www.facebook.com/sikerforras/

A személyes adatokat a Szolgáltató a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Szolgáltató részére szolgáltatási szerződések
alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Szolgáltató
által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
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III.

AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

(1) A Szolgáltató az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott
külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.
(2) Adatfeldolgozónak minősül a Szolgáltató által igénybe vett, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
futárcég(ek) is.
TÁRHELYSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
CÉGNÉV: KeeNet Kft.
SZÉKHELY: 1095 Budapest, Gát utca 21. földszint 1.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 964586
ADÓSZÁM: 23415584243
E-MAIL: http://www.keenet.eu

FUVAROZÓ ADATAI:
CÉGNÉV:

DPD Hungária Kft.

SZÉKHELY: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg.01-09-888141
ADÓSZÁM: 13034283-2-42.
TELEFON: + 36 (1) 501-6200, Fax: +36 (1) 501-6214
E-MAIL: dpd@dpd.hu
WEBOLDAL: www.dpd.hu

CÉGNÉV:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZÉKHELY: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 01-10-042463
ADÓSZÁM: 10901232-2-44
TELEFON: +36-1-767-8200
E-MAIL: ugyfelszolgalat@posta.hu
WEBOLDAL: https://www.posta.hu/

IV.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
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1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Szolgáltató internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával,
jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre
kiterjed.
(5) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű
módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes
személy létfontosságú érdekeinek védelme
(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett
hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
végett szükséges.

V.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Szolgáltató:
Az érintettnek joga van:
a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e,
c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
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d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
e) az adathordozhatósághoz,
f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére
hivatkozással kezelik,
g) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi
elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
Telefon: +36 (1) 3911400; Fax:+36(1)391-1410.,
Internet: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
j) az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
k) az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

VI.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. A rögzített adatokat az adatkezelő törli a nyilvántartásból, amennyiben a törvényes vagy más
jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni a
személyes adatainak a törlését
a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor
visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására vagy feldolgozására a jövőre nézve.
Ezekben az esetekben a Felhasználó forduljon levélben Tislér Violettához az info@sikerforras.hu email címen keresztül vagy a 4551 Nyíregyháza Friss utca 36. címre küldött levelével.
2. Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó regisztráció vagy adatok törlése iránti kérelme vagy
a regisztrált felhasználó törlési kérelme hiányában a felhasználói fiók 12 hónapon túli inaktivitása
esetén törli.

VII.

A WEBOLDALLAL/WEBÁRUHÁZZAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A Szolgáltató honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Szolgáltató honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé
irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek)
révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató
személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap
további böngészésére irányuló magatartásával.
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(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében
működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem
tárolnak, a Szolgáltató személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció, hírlevél feliratkozás
(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet
az érintett a Szolgáltató honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti
jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a
Szolgáltató hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és hozzájárulását adja
személyes adatainak kezeléséhez.
(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.
(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó.
(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Szolgáltató
szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről,
eseményekről.
(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett,
hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
(7) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a
leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig vagy felhasználói fiók 12
hónapon túli inaktivitása esetén szintén törlésre kerül a Felhasználó.
(8) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai)
törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében
elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Szolgáltató székhelyére megküldött postai levélben
történik. Regisztráció törlési kérelme esetén a Felhasználó forduljon elektronikus levélben Tislér
Violettához az info@sikerforras.hu e-mail címen keresztül vagy a 4551 Nyíregyháza Friss utca 36. címre
küldött levelével.

Webáruházzal összefüggő adatkezelés

(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési
tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a fenti rendelkezések az irányadók.
(2) A Szolgáltató weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001.
évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály
által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása,
a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi
kötelezettség teljesítése.
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(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési
jelszava, bankszámlaszáma.
(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a
Szolgáltató webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.
(6) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató könyvelési feladatait ellátó
munkavállaló.
(7) Az adatkezelés helye a Szolgáltató székhelye.
(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 1 év.

VIII.

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

(1) A Szolgáltató a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes
adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok
kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatot
létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató könyvelési feladatait ellátó
munkavállaló.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 1 év.

IX.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal és Webáruház Adatvédelmi és Adatkezelési
Tájékoztatót a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás
hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással
elfogadja a módosított Tájékozatóban foglaltakat.
(2) Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármely módon kárt okozott, e tekintetben
minden felelősség a Felhasználót terhelik és a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben
kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az
eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Kelt: 2021.04.07.

Érvényes: visszavonásig

