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There are no translations available.

A ColorSpecial s.r.o. mint Adatkezelő, Honlapüzemeltető a http://www.colorspecial.com we
boldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek
(„Látogató“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és
Tájékoztató alapján jár el. Az Látogató a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal
használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi, Adatkezelési
Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseit.

A szabályzat célja

Az Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató célja, hogy meghatározza az
Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az
adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek
magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi
feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján mindenki számára
követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga
van tudni azt, hogy ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt
szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Látogató önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Látogató a
fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes
megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, illetőleg a weboldal használatával, a
regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A weboldal nem küld
hírleveleket, az ügyfelek folyamatos tájékozódást kapnak a hírekről, akciókról egyéb közösségi
platformokon (Facebook, Instagram), illetve a weboldalon.
Ki gyűjti a személyes adatokat jelen weboldalon
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Adatait a weboldal üzemeltetője, gyűjti és kezeli, melyeket első sorban a tárhelyszolgáltatójának
( Serverkraft.hu )szerverein és saját elektronikus gépparkja adatrögzítő eszközein tárol.
Milyen adatok kerülnek gyűjtésre

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, és szállítási és/vagy
számlázási címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe.

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz
és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot ,
míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot. Amennyiben bármelyik
űrlap-formunkat használja, szintén el kell fogadnia, az adatvédelmi tájékoztatónkat.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
1.
1.
- vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
- telefonszám
- lakcím, levelezési cím, székhely címe
- elektronikus levélcím
- rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett
oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások
)

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
valóságalapjáért kizárólag az azt megadó személy felelős. Az Látogató e-mail címének
megadásakor 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
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regisztrálta.

Az adatkezelés ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben
az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg
60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő
regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk.

Ha a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztrációra melynek oka, bizonyos zárt tartalmak
megismerése, vagy internetes vásárlási lehetőség esetén a vásárlói adatok bekérése, azok
törlését kezdeményezheti írásban a honlap webmesterénél

Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az
adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben
rögzített időpont határozza meg.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat

A Látogatók adatait számítástechnikai, és papír alapú eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással
kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak:

az Látogató számítógépének dinamikus IP címe,

az Látogató számítógépének beállításaitól függően a használt számítógép operációs
rendszerének és böngészőjének típusa,

az Látogató weboldallal kapcsolatos aktivitása.
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Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál pl. a szerverek biztonságos
üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati
statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások
színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az Látogató azonosítására nem alkalmasak,
és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A Honlapüzemeltető jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős,
marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti
megállapodásban meghatározott módon használhatja fel az Ön adatait.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatok biztonsága

A Honlapüzemeltető mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat
titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat
több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet
szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy,
valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási
és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:
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1.
1.
- Google
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további
elérhetőségek,
levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés:
Google
adatvédelme
és
adatvédelmi
elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
-

Gmail
Google Drive
Google Docs
Google Analytics ( adatvédelmi elvei)
Továbbá a Chrome böngésző

- Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800,
operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft
adatvédelmi elvei és további elérhetőségek
)
- Serverkraft.hu tárhelyszolgáltató
- Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó
személy(eke)t vagy cég(ek)et.

Az adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Az Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Látogató jogosult továbbá adatai
törlésének kérésére a weboldalon található elérhetőségek egyikén.
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A Szolgáltató az Látogató 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
nyújt tájékoztatást az Látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve
észrevételével kapcsolatban.

Az Látogató bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését
kérni. Egyes adatait az Látogató a honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a 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 Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az
Látogató bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.
Az Látogató, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051
Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Amennyiben az Látogató a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a
Szolgáltató jogosult az Látogatólel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen
esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

Cookies (sütik) kezelésről

Az oldalon a Süti – Cookie kezelés oldalon tájékozódhat.

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Honlapüzemeltető jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan
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módosítani. Amennyiben a Honlapüzemeltető saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a
jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos
és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető
utolsó változat elolvasását végezze el.

Az adatkezelő nyilatkozata

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat
és Tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos
adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban megfogalmazott előírásoknak.

Látogató panasz, jogsértés esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon:+36-1/39-11-400

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:naih.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választhatja a
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lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes törvényszéket, vagy a
Honlapüzemeltető székhelye szerinti illetékes törvényszéket.

Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

különleges adat:
– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
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vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
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nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

10 / 11

Adatvédelmi szabályzat, tájékoztató
Written by Seres Jonatán
Wednesday, 23 May 2018 16:51 - Last Updated Tuesday, 14 May 2019 07:15

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
1.
- évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus
kereskedelmi törvény).
- évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
- évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A
jogszabály aktuális állapota elérhető a
net.jogtar.hu oldalán.
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