
Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklet 

 

Kezelt adatok 
kategóriái  

Közös 
adatkezelés 

Adatkezelő 
Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
időtartama 

Adatok továbbítása 
címzettjeinek kategóriái és 

elhelyezkedésük 

Harmadik 
országba 
történik-e 

adattovábbí
tás? 

Történik-e 
automatizált 

döntéshozatal az 
adatok alapján? 

Kötelező-e az 
adatok 

szolgáltatása? 

Az adatok meg nem 
adásának 

következményei 

Az adatkezelés 
legfontosabb 
hatása Önre  

Az Ön jogai 

Regisztráció a 
Weboldalon 

 
az Érintett e-mail 

címe, 
az Érintett 

telefonszáma, 
az Érintett 
jelszava, 

az Érintett által 
megadott szállítási 

név(ek), 
az Érintett által 

megadott szállítási 
cím(ek), 

az Érintett által 
megadott 
számlázási 
név(ek), 

az Érintett által 
megadott 
számlázási 
cím(ek), és 
az Érintett 

adószáma(ok). 
 

Nem 
 

HÓMENŐK 
Kft. 

Az Érintett és az 
Adatkezelő 

között létrejövő 
szerződés 

megkötésének, 
azaz a vásárlás 
megkönnyítése 

Az Érintett 
önkéntes 

hozzájárulása 
 

[Általános 
Adatvédelmi 

Rendelet. 6. cikk (1) 
bek. a) pontja] 

Az Érintett 
 

Az Érintett 
hozzájárulásána

k 
visszavonásáig, 
de legfeljebb 

egy évig 

Tárhelyszolgáltató és 
Webshop szolgáltató 

 
 

A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Nem 
 

Nem 
 

Az Érintett e-
mail címe és 

jelszava 
kötelező 

A kötelező adatok esetében 
a Weboldalon történő 

regisztráció nem jön létre, a 
többi adat tekintetében 

pedig azokat a vásárláskor 
szükséges pótolni, 

amennyiben arra ott 
szükség van 

A szerződés 
megkötésének, azaz 

a vásárlás 
megkönnyítése Tájékoztatáshoz való jog 

 
Hozzáférési jog 

 
Helyesbítéshez való jog 

 
Hozzájárulás visszavonásához 

való jog 
 

Törléshez való jog 
 

Adatkezelés korlátozásához való 
jog 

 
Adathordozhatósághoz való jog 

 
Tiltakozáshoz való jog 

 
Automatizált döntéshozatallal 

szembeni tiltakozáshoz való jog 
(jelen adatkezelések tekintetében 

nem releváns) 
 

Felügyelethez panasszal 
fordulás joga 

 
Bírósághoz fordulás joga 

Vásárlás 
 

az Érintett e-mail 
címe, 

az Érintett 
telefonszáma, 

az Érintett által 
megadott szállítási 

név, 
az Érintett által 

megadott szállítási 
cím, 

az Érintett által 
vásárolt áruk 

megnevezése és 
az Érintett által 
vásárolt áruk ára 

Az Érintettel és 
az Adatkezelő 

között létrejövő 
szerződés 

megkötése, a 
szolgáltatás 
megfelelő 
teljesítése 

Az Érintett és az 
Adatkezelő között 
létrejövő szerződés 

megkötéséhez 
szükséges lépések 

megtétele és a 
szerződés teljesítése  

 
[Általános 

Adatvédelmi 
Rendelet. 6. cikk (1) 

bek. b) pontja] 

A szerződés 
megszűnéséig 

Tárhelyszolgáltató és 

Webshop szolgáltató 

 

Futárszolgáltató 

 

Online fizetési szolgáltató 

 

A szolgáltatók adatait lásd az 

adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Igen (kivéve: az 
Érintett 

adószáma, 
amennyiben 
nem ÁFA 

alany) 

Nem áll módunkban 
szerződést kötni, azaz nem 
vásárolhat a Weboldalon 

A szerződést meg 
tudjuk kötni, azaz 

vásárolhat a 
Weboldalon 



Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklet 

Számlázás és 
könyvelés 

 
az Érintett 

számlázási neve, 
az Érintett 

adószáma és 
az Érintett 

számlázási címe 

A számlázással 
kapcsolatos 
jogszabályi 

kötelezettségek 
teljesítése 

Jogi kötelezettség 
teljesítése: 

 
az általános 

forgalmi adóról 
szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 
169. § e) 

 
[Általános 

Adatvédelmi 
Rendelet 6. cikk (1) 

bek. c) pontja] 

8 év  
 

[a számvitelről 
szóló 2000. évi 
C. törvény 169. 
§ (2) bekezdés] 

Tárhelyszolgáltató és 

Webshop szolgáltató 

 

Számlázási szolgáltató 

 

Könyvelési szolgáltató 

 

A szolgáltatók adatait lásd az 

adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Igen 
Nem áll módunkban a 
számlát kiállítani, így 

teljesíteni sem 

Számlát állíthatunk 
ki az Ön részére 

Az Érintettel 
való 

kapcsolattartás 
(e-mail, telefon) 

 
az Érintett e-mail 

címe 
az Érintett 

telefonszáma és 
az Érintett által az 

elektronikus 
levélküldés vagy 

telefonhívás során, 
valamint SMS-en 

keresztül megadott 
bármilyen más 
személyes adat 

Az Érintettel 
való elektronikus 
kapcsolattartás 

(kérdés 
megválaszolása, 
kérés teljesítése) 

Az Adatkezelő 
jogos érdeke (az 

Adatkezelő a hozzá 
beérkező kérdések 

és kérések 
megválaszolásához 

és teljesítéséhez 
fűződő érdekével 

szemben nem élvez 
elsőbbséget az Ön 
adatvédelemhez 
fűződő érdeke) 

 
[Általános 

Adatvédelmi 
Rendelet. 6. cikk (1) 

bek. f) pontja] 

Az üzenet 
elküldésétől a 
válaszadáshoz 
szükséges ideig 

Tárhelyszolgáltató és 

Webshop szolgáltató 

 

E-mail szolgáltató 

 

A szolgáltatók adatait lásd az 

adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Az Érintett e-
mail címe 

kötelező elem 
e-mail küldése 
esetén a többi 
személyes adat 
esetében nem 

Nem áll módunkban 
válaszolni a megkeresésére, 

vagy teljesíteni a kérését 

Válaszolni tudunk a 
megkeresésére és 
teljesíteni tudjuk 

kérését 



Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklet 

A 14 napos 
elállási/felmond
ási nyilatkozat 

kezelése 
 

az Érintett neve 
(vezeték- és 
keresztnév), 

az Érintett címe, 
az Érintett által 
kötött szerződés 
megkötésének 
időpontja és 

az Érintett aláírása 
papír alapon tett 
nyilatkozat esetén 

Az Adatkezelő 
jogszabályon 

alapuló 
kötelezettségének 

maradéktalan 
teljesítése 

Az Érintett és az 
Adatkezelő között 
létrejövő szerződés 

teljesítése  
 

[Általános 
Adatvédelmi 

Rendelet. 6. cikk (1) 
bek. b) pontja] 

A jogi 
kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges ideig 

E-mail szolgáltató 
 

A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 
 

Igen 
Az Érintett 14 napos 

elállási/felmondási igényét 
nem tudjuk teljesíteni 

Az Ön 14 napos 
elállási/felmondási 
igényét teljesíteni 

tudjuk 

A vásárlással 
kapcsolatban 

felmerülő 
fogyasztói 
panaszok 
kezelése 

 
az Érintett neve 

(vezeték- és 
keresztnév) 
az Érintett 
lakcíme, 

az Érintett e-mail 
címe (amennyiben 
e-mail útján tesz 

panaszt), 
az Érintett 
panaszának 

részletes leírásában 
és mellékleteiben 

megadott 
bármilyen 

személyes adat, 
az Érintett 
panaszával 
megadott 

bármilyen más 
személyes adat, 

a panasz 
előterjesztésének 

időpontja és 
módja, 

a panasz egyedi 
azonosító száma, 

valamint 
eshetőlegesen az 
Érintett aláírása 

A fogyasztói 
panaszok szóbeli 

és írásbeli 
előterjesztésének 
biztosítása, azaz 

jogszabályon 
alapuló 

kötelezettségének 
maradéktalan 

teljesítése 

Jogi kötelezettség 
teljesítése: 

a 
fogyasztóvédelemrő

l szóló 1997. évi 
CLV. törvény 17/A. 

§ (2)-(8) bek. 
 

[Általános 
Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 
bek. c) pontja] 

3 év 
 

[a 
fogyasztóvédel

emről szóló 
1997. évi CLV. 
törvény 17/A. 
§ (7) bekezdés] 

Igen, azzal, 
hogy a 

telefonon vagy 
egyéb 

elektronikus 
hírközlési 

szolgáltatás 
felhasználásával 
közölt szóbeli 

panasz 
kivételével az 

Érintett aláírása 
kötelező, a 
fenti két 

esetben viszont 
nem. 

Nem tudunk a fogyasztói 
panaszról jegyzőkönyvet 

készíteni 

Fogyasztói 
panaszáról 

jegyzőkönyvet 
tudunk készíteni 
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Jogi 
igényérvényesíté

s, valamint 
jogvitában vagy 

hatósági 
eljárásban 

történő sikeres 
védekezés 

 
Az Adatkezelési 
Tájékoztató 4.2-
4.6. pontjaiban 

szereplő személyes 
adatok 

A jogi igények 
előterjesztése és 
érvényesítése, 

valamint 
jogvitában vagy 

hatósági 
eljárásban 

történő sikeres 
védekezés, 

különös 
tekintettel a 
szerződéses 

jogviszonyokhoz 
kapcsolódó 

esetleges vitás 
ügyekre, valamint 

az 
adatvédelemmel 

kapcsolatos 
kötelezettségek 
bizonyítására 

Az Adatkezelő 
jogos érdeke (jogi 

igényt 
érvényesíthessen, 

valamint az 
Érintettek vagy 

harmadik személy 
által esetlegesen 
kezdeményezett 
jogvitában, vagy 

hatósági eljárásban 
sikeresen 

védekezhessen) 
 

[Általános 
Adatvédelmi 

Rendelet. 6. cikk (1) 
bek. f) pontja] 

5 év, vagy ezen 
túl folyamatban 

lévő bírósági 
vagy hatósági 

eljárás esetében 
annak 

befejezéséig 
 

[a Polgári 
Törvénykönyvr
ől szóló 2013. 
évi V. törvény 

6:22. § (1) 
bekezdés] 

E-mail szolgáltató 
 

Bármely egyéb címzett, amely 
igényérvényesítés, valamint 

jogvitában vagy hatósági 
eljárásban történő védekezés 

esetén az eljárásban részt vesz. 
 

A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Igen 

Az egyes személyes adatok  
tekintetében változó, kérjük  

tekintse meg a táblázat  
azonos oszlopát a  

különböző Kezelt Adatok  
Kategóriái szerint. 

Érvényesíteni  
tudjuk akár Önnel,  

akár mással  
szembeni jogainkat,  

illetve védekezni  
tudunk  

bírósági/hatósági  
eljárásban 

A tiltakozáshoz 
való jog 

gyakorlásának 
műszaki 

előírásokon 
alapuló 

automatizált 
eszközökkel való 

biztosítása 
 

opcionálisan az 
Érintett neve 
(vezeték- és 
keresztnév) 

az Érintett e-mail 
címe 

Az Érintett 
tiltakozáshoz 
való jogának 

műszaki 
előírásokon 

alapuló 
automatizált 

eszközökkel való 
gyakorlásának 

biztosítása 

Jogi kötelezettség 
teljesítése: Általános 

Adatvédelmi 
Rendelet 21. cikk 

(5) bek. 
 

[Általános 
Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 
bek. c) pontja] 

A tiltakozás 
elbírálásához és 

az ezzel 
kapcsolatos 

válaszadáshoz 
szükséges ideig 

Tárhelyszolgáltató és 
Webshop szolgáltató 

 
E-mail szolgáltatók 

 
A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 
 
 

Igen, kivéve az 
Érintett neve 
(vezeték és 
keresztnév) 

Nem áll módunkban 
biztosítani a tiltakozáshoz 

való jog gyakorlását 
műszaki előírásokon 
alapuló automatizált 
eszközökkel, így az 

Érintettnek más módon 
kell felvennie a kapcsolatot 

az Adatkezelővel 

Gyakorolhatja 
tiltakozáshoz való 

jogát műszaki 
előírásokon alapuló 

automatizált 
eszközökkel is 

 


