ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Tájékoztató célja, hatálya
Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az UNISCHO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) rögzítse az unischo.hu/kukapiac.hu/olcsokuka.hu
weboldalak üzemeltetője (Tárhely.Eu Szolgáltató Kft) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, amelyet az üzemeltető, magára nézve kötelezőnek ismer el.
2. Jogszabályi háttér:
a. 2011. évi CXII. törvény
információszabadságról,

Az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

b. 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR) A természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról
3. Értelmező rendelkezések
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban alkalmazott adatvédelmi szakkifejezések megegyeznek a
2016/679/EU Rendelet 4. cikkében meghatározott fogalom meghatározásokkal és a következő
jelentéssel bírnak:
3.1.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;
3.2.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
3.3.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
3.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval hajtatja
végre;

3.5.adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3.6.anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes
adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre
3.7.álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve,
hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő
technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy
azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet
hozzákapcsolni;
3.8.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
3.9.felhasználó: az Unischo Kft az általa előállított tartalmat a az Unischo Kft tulajdonában
lévő weboldalt megtekintő, azokból tájékozódó érintett;
3.10.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
3.11.profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére
vagy előrejelzésére használják;
4. A személyes adatok kezelésének alapelvei
A személyes adatok kezelésének alapelvei az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv 4. §. előírásai alapján:
4.1. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása
és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
4.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
4.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,
ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.
4.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
4.5. 6.Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével

vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával
biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.
4.6. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az
érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett
véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási
helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra
irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti
napon nem kerülhet sor.
5. Az adatkezelés jogalapja és általános feltételei
Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.
§. előírásainak megfelelően személyes adat akkor kezelhető, ha
5.1. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
5.2. az 5.1. pontban meghatározottak hiányában az az Adatkezelő törvényben
meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a
személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
5.3. az 5.1. pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy
javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és
azzal arányos, vagy
5.4. az 5.1. pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett
kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges és azzal arányos.
6. A honlap használata során megvalósuló adatkezelések
6.1. Sütik (cookie-k)
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a honlapjaink sütiket (cookies)
alkalmaznak. A sütik olyan szöveges állományok, amelyeket a Felhasználó internetes
böngészője a weboldalunkon történő első látogatás során letölt. A weboldal
ugyanazzal az eszközzel történő következő látogatása során az ebben tárolt érintetti
adatokat (a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a
használt böngészőprogram neve) vagy arra a weboldalra küldik tovább, amely ezeket
létrehozta vagy egy másik weboldalra küldik, amelyhez ez tartozik. A továbbított
Felhasználói adatok a Felhasználó közvetlen beazonosítására nem alkalmasak.
A sütik alkalmazásának egyik célja, hogy kínálatunkat megfelelőbben alakíthassuk az
oldal látogatói számára. Ehhez úgynevezett munkamenet sütiket alkalmazunk,
amelyekkel fel lehet ismerni, hogy a Felhasználó látogatta-e már honlapjaink bizonyos
oldalait. A munkamenet sütik a honlapról való kilépést követően automatikusan
törlődnek. Ezen túlmenően a felhasználóbarát működés érdekében ideiglenes sütiket
is használunk, amelyek meghatározott időszakra tárolódnak a Felhasználó

berendezésein. Az ideiglenes sütik segítségével amikor a Felhasználó a honlapjainkat
ismét felkeresi, úgy automatikusan felismerésre kerül, hogy a Felhasználó korábban
már látogatta oldalunkat, akkor milyen beállításokat használt, így ezeket a lépéseket
nem kell újra megtenni.
A sütik használatának másik célja, hogy honlapjaink felhasználóbarát működése,
ajánlataink optimalizálása végett statisztikát készítsünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a
legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. A Felhasználó böngészője
beállítható úgy, hogy számítógépén ne rögzülhessenek sütik, vagy új süti elhelyezése
előtt mindig jelenjen meg figyelmeztetés. A sütik teljes körű deaktiválása azt
eredményezheti, hogy a jövőben nem tudja a honlapjaink minden funkcióját
teljeskörűen használni.
A sütik a Felhasználó berendezéseiben nem okoznak kárt, azok nem tartalmaznak
vírusokat vagy egyéb káros szoftvereket.
Amennyiben a személyes adatokat álnevesített adatok formájában kezelik, a
jogalapot a Felhasználó weboldalunkon történő látogatásával megadottnak
minősülő hozzájárulása biztosítja (GDPR 6. cikk. (1) a pont).
6.2. Webhely analitika
Honlapjaink igény szerinti kialakításának és folyamatos optimalizálásának céljából a
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján igénybe vesszük a Google Inc.
(„Google”) Google Analytics webelemző szolgáltatását. Jogos érdekünk a jelen
fejezetben bemutatott célokból következik.
A Google Analytics arról gyűjt adatokat, hogy a webhely látogatója milyen oldalakat
keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel
ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk a látogatók nevét vagy címét, ezek az
adatok nem alkalmasak azonosításra, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google
ezeket saját céljaira használja, vagy bárkivel megossza. Ezek a cookie-k nem tárolnak
személyes adatokat, pl. a Felhasználó nevét címét, elérhetőségeit.
6.3. Címzettek az Európai Unión kívül
Az adatfeldolgozók által végrehajtott adatfeldolgozások az az Adatkezelő megbízott
szolgáltatók szervereire történő adattovábbítást feltételeznek. Ezek a szerverek
részben az USA-ban találhatók. Az adattovábbítás az Európai Unió és az USA közötti
adatátviteli keretrendszer, az úgynevezett Privacy Shield, valamint az Európai
Bizottság által elfogadott, adatvédelemre vonatkozó általános szerződési feltételek
alapján történik. A sütiben tárolt információk – anonimizálva - a Google USA-beli
szerverére kerülnek és ott tárolódnak.
Tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:
Az IP-cím anonimizálását (IP-maszkolás) követően azok többé nem hozhatók
kapcsolatba a Felhasználó személyével. A statisztikai célból feldolgozott adatok a
Google Analytics rendszerében 14 hónap után törlésre kerülnek.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott adatfeldolgozások kivételével a Felhasználó adatait
nem adjuk tovább az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli
székhellyel rendelkező más címzetteknek.
Ha szeretné letiltani a Google Analytics szolgáltatást, akkor a letiltó böngésző
bővítményt itt tudja letölteni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
6.4. Sütik törlése
A weboldalainkat sütik nélkül is felkeresheti. Az új sütik tárolása és a már elhelyezett
sütik törlése a következő módon lehetséges:
A hozzájáruláson lapuló adatkezelés estén (GDPR 6. cikk (1) a pont) a hozzájárulás
visszavonható valamennyi süti vagy meghatározott sütik vonatkozásában a "nem
fogadok el a sütiket" opció kiválasztásával a böngészőjének beállításai között.
A már eltárolt sütik eltávolíthatók a böngészője megfelelő beállításával. A süti
használat engedélyezése vagy letiltása általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menü, Adatvédelem beállításai/cookie (vagy süti) menüpontban végezhető el. A
cookie-k ki- és bekapcsolásával kapcsolatosan bővebb információ itt található:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?.
6.5. Linkek külső weboldalakra
Honlapjaink tartalmazhatnak külső weboldalokra mutató linkeket. Az ilyen
weboldalakon keresztül felkeresett külső webhelyek adatvédelmi szabályaiért nem
vállal felelősséget az Adatkezelő. Kérjük, feltétlenül tájékozódjon ezeknek a külső
webhelyeknek az adatvédelmi szabályairól.
6.6. Vevők adatainak kezelése – árajánlat kérése
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az Adatkezelő által forgalmazott
különböző termékekről árajánlatot kérjen honlapjainkon. A kiválasztott termékre
vonatkozó árajánlat kérés során a Felhasználó megadja a nevét, telefonszámát és email címét. Ezek megadására az árajánlatról történő tájékoztatás céljából van. szükség.
Az árajánlatkérő űrlap kitöltésével az átadott személyes adatait (név, telefonszám, email cím) csak és kizárólag abban az esetben tároljuk, amennyiben közöttünk
adásvételi ügylet létrejön. Ebben az esetben a számlát a Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169. §. (1)-(2) bekezdése alapján 8 évig megőrizzük.
7. A Felhasználó személyes jogai
7.1.Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés (GDPR. 2. szakasz)
A Felhasználó az Adatkezelő elérhetőségein tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban
elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását vagy törlését. Kérelmére az Adatkezelő
tájékoztatást ad az általa kezelt, a Felhasználót érintő adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, valamint időtartamáról.
Az Adatkezelőnek adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül a Felhasználót a
megfelelő jogszabályi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

7.2.Hozzáférési joga (GDPR. 2. szakasz. 15. cikk)
A Felhasználó 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
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) a felhasznált személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Felhasználóra nézve
milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, a Felhasználó jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon
a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett
másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
7.3.A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
7.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk
(2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az
érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
7.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előbb felsoroltak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
7.6.A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR 16. cikk, 17. cikk (1)
bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve,

ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
7.7.Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá 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, ha:
a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk
(2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A GDPR 20. cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17.
cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az GDPR 20. cikk (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
7.8.A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az előző három bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell
megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot
műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
8. Az adatkezelés biztonsága
A weboldalak a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. szerverein működnek.
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerverek üzemeltetőivel együtt
olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok
biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.
9. Az Adatkezelő neve, elérhetősége
A jelen adatvédelmi rendelkezések az UNISCHO Kft (Székhely: 1151 Budapest,
Szántóföld u. 6. Cégjegyzékszám: 01-09-166055), mint Adatkezelő által végzett
adatkezelésre, az unischo.hu, az olcsokuka.hu, valamint a kukapiac.hu weboldalra
alkalmazandók.
10. Adatvédelmi nyilatkozat
10.1.Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére,
a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Garantálja, hogy a Felhasználó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
és egyéb adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak,
valamint etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos
adatkezeléshez szükségesek.
10.2.Az Adatkezelő vállalja az Adatvédelmi szabályzat betartását és kéri, – honlapján
elérhető közleményben - hogy a Felhasználó is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi szabályzatát
megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak
aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.
10.3. A weboldalak látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a weboldal
információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak,
és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
10.4.A weboldalak használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az
adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlap,
kitöltésével történik.

10.5.A Felhasználó a weboldalak látogatásával egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson
Adatkezelő számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának
feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása.
Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja
meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a weboldalak bizonyos részeihez.
10.6.Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által nyújtott személyes adatokat,
információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával Adatkezelőként saját
maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.
10.7.Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli,
tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során
a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Adatkezelő olyan
adatfeldolgozói férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
10.8.Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait nem hozza harmadik, illetéktelen
személy tudomására.
10.9.Az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a
személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatai
törlését kérje.
10.10.Adatkezelő nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja
tartani saját magának azt a lehetőséget, hogy a Felhasználó számára fontosnak tartott
információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítsa a Felhasználó
részére a visszautasítás lehetőségét.
10.11.A Felhasználóról összegyűjtött, illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes,
vagy a weboldalak működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és
megakadályozására is felhasználhatók.
10.12.Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem
minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a
weboldalakról vagy a weboldalakon keresztül letöltött és megszerzett információk
felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
10.13.Adatkezelő a Felhasználó fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt,
ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a
Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben
előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között
nem adja át.
10.14.Adatkezelő szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket)
tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott
található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező
esetleges károkért Adatkezelő nem vállal felelősséget.
10.15.A
weboldalak
szolgáltatásainak
formanyomtatványok kitöltésére.

igénybevételéhez

szükség

lehet

10.16.Adatkezelő a nyomtatványok kitöltése során kérhet egyéb adatokat is, de arra
mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban
álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
10.17.A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld
olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:
a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról
irányelvében foglaltakkal,
c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
d) a jóerkölcs követelményeivel.

rendelkező

11. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet
az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett
jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése megsérti a GDPR-t.
Magyarországi felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

