Adatkezelési tájékoztató

1.1. A Partner-Doors Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8. adószám: 23423330-2-43,
cégjegyzékszám: 01-09968757 ) (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.localhost/telikertgyartas weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a
Honlapot használó és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő regisztrált felhasználók
(a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
1.2 Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a
Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett
elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és
lehetőségeiről.
Definíciók
2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. 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;
2.3. 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;
2.4. tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; e. 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;
2.5. 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;
2.6. 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;

2.7. 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;
2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
2.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13. 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.
Az adatkezelés jogalapja
3.1 Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1)
bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
3.2 Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval,
az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak
önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
3.3 A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése.
3.4 A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a
törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem
töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes
képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az
adatkezeléshez.
3.5 A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát
ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az
Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a

jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő
megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
Az adatkezelés célja
4.1 Az Adatkezelő az Érintett által a regisztráció során rendelkezésére bocsátott adatokat
célhoz kötötten, kizárólag Honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás,
felhasználó azonosítása és hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.
4.2 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra
nem használja fel.
5. Az adatkezelés időtartama
5.1 Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az
Adatkezelő általi törléséig tart.
5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az
Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – Meghatározott időtartamra terjed ki,
amelynek hossza 1 év.
5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján
található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.
5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent
meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem
kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc)
naptári napon belül törli az adatot.
5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli
előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által
igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon
is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
5.7. A kapcsolat felvételi űrlap elküldése során megadott személyes adatok kezelése
mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri az így megadott adatainak a törlését. Az adatok
törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, emailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez
esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 5 munkanap.
A kezelt személyes adatok köre
6.1. A Honlapon a termékek rendeléséhez az Érintettnek meg kell adnia alábbi adatokat:
Név, Telefonszám, E-mail, Cégnév, Számlacím, Szállítási cím
6.2. A Honlapon a termékminta rendeléséhez az Érintettnek meg kell adni az alábbi adatokat:
Név, E-mail cím, Telefonszám

6.3. Technikai adatok
Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is
gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.
Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai
információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.
6.4. Cookie-k
Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az
Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha
a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Adatkezelő a következő cookie-t használja:
– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan
törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és
biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes
funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói
élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig
kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett
az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
– Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. – Biztonsági cookie.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra
vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Az adatkezelő adatai
7.1 Cégnév: Partner-Doors Kft.
Info Email: partnerdoors@gmail.com
Adószám: 23423330-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09968757
Bejegyző bíróság: Pest Megyei bíróság, mint Cégbíróság
Tel.: +36 1 287 8100

Az adatokat megismerők köre
8.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni.
8.2. Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: rendszer üzemeltető) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen
külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
8.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján
kerülhet sor.
8.4 Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: 3 in 1 Hosting Bt. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
E-mail: partnerdoors@gmail.com
Tevékenység: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
8.5. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az
általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően
– nem hozhatja harmadik személy tudomására.
Adatbiztonság
9.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
9.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
9.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure
Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és
magas szintű adatbiztonságot nyújt.
Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása
10.1. Az Érintett
– tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
– kérheti személyes adatainak helyesbítését
– kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását
– tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
10.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint
a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

10.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az
adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül
írásban köteles megadni a tájékoztatást.
10.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
10.5. A személyes adatot törölni kell, ha
– a kezelése jogellenes
– az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki
– az adatkezelés célja megszűnt
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
– a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Felhasználói jogok és a jogérvényesítés lehetőségei
11.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt)
naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatni.
11.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a
határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
11.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában
meghatározottak szerint.
11.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál is lehet élni:
– Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
– Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
– Honlap: www.naih.hu
– Telefon: +36 (1) 391-1400
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyoldalú módosíthatóság
12.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan
módosítsa.
12.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes
honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével,
ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

