Adatkezelési Tájékoztató | BioCenter Portál  Képviseli: Patonai Attila Egyéni Vállalkozó | Kelt: 2018. 05. 21.

Adatkezelési Tájékoztató
Jelen honlap és webáruház (továbbiakban: Honlap) üzemeltetõje, Patonai Attila
Egyéni Vállalkozó kijelenti, hogy a 2018. május 25én életbe lépõ GDPR rendelet
értelmében minden tõle telhetõt megtesz Vásárlói; Partnerei (továbbiakban: Ügyfelei)
adatainak jogszerû és biztonságos kezelése érdekében.
E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

1) Az adatkezelõ adatai
A honlap üzemeltetõjének (továbbiakban Adatkezelõ) adatai:
Patonai Attila Egyéni Vállalkozó  BioCenter Portál és Webáruház
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Székhely címe: 8651 Balatonszabadi, Széchenyi István utca 2.
Adószám: 66409379134
Közösségi adószám: HU66409379
Nyilvántartási szám: 34781494
Statisztikai számjel: 66409379 7490 231 14
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH88060/2015
Fõtevékenység: 4791  Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem
Tulajdonos: Patonai Attila
Bankszámlaszám: 104039235052665071571006

Ügyfélszolgálatunk
Elektronikus
úton
állunk
készséggel
info@biobalzsam.hu email címen.

Ügyfeleink

rendelkezésére

(Plusz információ: Jelen Vállalkozás a GDPR 37. cikke alapján nem köteles
adatvédelmi tisztviselõ kinevezésére, ezért a központi elérhetõségeinken tud
adatvédelmi témában is érdeklõdni.)
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Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával
kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

2) Alapelveink
Válallkozásunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerûen és tisztességesen, valamint az Érintettek
számára átláthatóan kezeljük;
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból
gyûjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethetõ módon;
c) az általunk gyûjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelõek és relevánsak, valamint csak a szükségesre
korlátozódnak;
d) Vállalkozásunk minden észszerû intézkedést megtesz annak érdekében, hogy
az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek
azonosíthatók;
f) megfelelõ technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szemben.
Másszóval: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent
megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerûen kezeljük
az Ön adatait.

Törvényi hivatkozások
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
·2011. évi CXII. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról (Infotv.);
·Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)  a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ
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védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
·2013. évi V. törvény  a Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.);
·2000. évi C. törvény  a számvitelrõl (Számv. tv.);
·2017. évi LIII. törvény  a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és
megakadályozásáról (Pmt.);
·2013. évi CCXXXVII. törvény  a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
(Hpt.).
·az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény  (Eker tv.)
·az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény  (Ehtv)
·a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
·a panaszokról és a közérdekû bejelentésekrõl szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
·a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3) Az adatok fizikai tárolási helye
Az Adatkezelõ minden személyes adatot a következõkben felsorolt Adatfeldolgozók
magas biztonsági szintû felhõ rendszereiben tárol.
Vállalkozásunk minden tõle telhetõt elkövet, hogy a vele kapcsolatban
lévõ Adatfeldolgozók adatkezelését ellenõrizze és ezzel kapcsolatosan
tájékoztatást kérjen be.

Másszóval:
Semmilyen
személyes
adatot
nem
tárolunk
saját
számítógépeinken,
mobiltelefonjainkon
vagy
mobil
adathordozókon
(pl.
Pendrive,
HDD,
SSD).
Ez
azt
jelenti
az
Ön
számára, hogy
így
nagyban
lecsökkentettük
az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.
Gépeinken kifejezetten erõs jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó
minden Adatfeldolgozónknál lévõ fiókunkban más és más, nagyban
csökkentve ezzel a feltörés lehetõségét.
Minden számítógépünk BIOS szintû jelszó védelemmel is rendelkezik,
mely köztudottan ellenállóbb a jogtalan behatolásokkal szemben,
valamint ezen felül naprakész és erõs vírusirtót szoftvert
használunk.
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4) Adatfeldolgozók
Az adatok kezelése során  ügyfeleink megfelelõ kiszolgálása
érdekében  az alábbi szerzõdött Adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Megrendelések teljesítése és számlázása:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A szolgáltató neve: BIYOVIS Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 5. 1. em. 3.
Panaszügyintézés helye: 6000 Kecskemét Tatár sor 6.
A szolgáltató elérhetõsége, az igénybe vevõkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@biyovis.hu
Cégjegyzékszáma: 03 09 120394
Adószáma: 22729932203
Nyilvántartásban bejegyzõ hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 (1) 9995333
Fax száma: +36 (76) 509437
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH38742/2012/N.

Tárhely szolgáltatók adatai:
Cégnév: MediaCenter Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság
●
●
●
●
●
●
●
●

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Cégjegyzékszám: 0309114492
Adószám: 13922546203
Bejegyzõ bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Kamarai tagság: BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Email: mediacenter@mediacenter.hu
Telefon: 06 76 575 023

Cégnév: Do Média Korlátolt Felelõsségû Társaság
●
●
●
●
●
●

Cím: H2500 Esztergom, Petõfi Sándor u. 31
email cím: info@domdom.hu
Weboldal: www.domdom.hu
Adószám: 11743435211
Cégjegyzékszám: 1109016434
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH64177/2013
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Hírlevélküldõ és CRM szolgáltató adatai:
SalesAutopilot Korlátolt Felelõsségû Társaság
· 1024 Budapest, Margit körút 3133. félemelet 45.
· Cégjegyzékszám: 0109286773
· Adószám: 25743500241

Számlázás:
Clear Admin Software Korlátolt Felelõsségû Társaság
● Cégjegyzékszám: Cg. 0109983349
● Adószám: 23899595242
● Székhely: 1108 Budapest, Gõzmozdony u. 14.

Könyvelés:
Dupla V Számviteli és Gazdálkodó Betéti Társaság
● Székhely cím: 2243 Kóka, Jókai u. 4.
● Adószám: 24629209113
● Aktuális cégjegyzékszám: 13 06 030183

Futárszolgálat:
GLS General Logistics Systems Hungary CsomagLogisztikai Kft.
●
●
●
●

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
info@glshungary.com
Cégjegyzékszám: 1309111755
Adószám: 12369410244

Postai szolgáltatások:
Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
·Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 26
·Cégjegyzékszám: 0110042463
·Adószám: 10901232244
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Hírdetéskezelõk:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
·Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 2628.
·Cégjegyzékszám: 0109861726
·Adószám: 13561677241

Facebook Ireland Limited
·Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
·Company Registration Number: 462932
·www.facebook.com
·Contact phone number + 353 1 5530588

Vásárlói elégedettség mérése:
Online Comparison Shopping Korlátolt Felelõsségû Társaság /www.arukereso.hu/
·Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 7072.
·Cégjegyzékszám: 0109186759
·Adószám: 24868291242
Az email cím vásárlói elégedettségfelmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is
kezelésre kerül, mely ellen elérhetõségeinken tiltakozhat. Email címét az Árukeresõ (Online
Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 7072.) a kérdõíves felmérés céljából
adatfeldolgozóként tárolja.
A vásárlók email címének tárolására az Árukeresõ (Online Comparison Shopping Kft. (1074
Budapest, Rákóczi út 7072., Adószám: 24868291242, Cégjegyzékszám: 0109186759)
adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói
elégedettségfelmérés céljából. Az itt történõ vásárlások után a vásárló email címe az
Árukeresõ részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése
és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott email címet, mint személyes
adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelõ írásbeli szerzõdés
és adatvédelmi feltételek mellett.

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a
biztonságot és jogszerûséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel
dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó
partnereinknél is biztonságban vannak.
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5) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja
Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, idõtartama, érintettek
köre.

Honlapjaink meglátogatásakor
·Jogalap: Vállalkozásunk jogos érdeke
·Kezelt adatok: IP cím, a látogatás idõpontja, idõtartama, a meglátogatott aloldalak
listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngészõ típusa, képernyõ felbontása.
·Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk
minõségének ellenõrzése és javítása
·Idõtartama: 2 év
·Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
·Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét
személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim
módon elemezzük.)

Részeletes infót lehet találni a Google Analytics mûködésérõl, akit
érdekelnek a bõvebb információk, az alábbi oldalon:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookieusage

Regisztráció a honlapokon
·Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevõlegesen erre vonatkozó
jelölõnégyzetet bepipálnia az ûrlapokon)
·Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, email cím
·Nem kötelezõen megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám (amennyiben a
hozzáférést az automata rendszerünk SMSben küldi)
·Az adatkezelés célja: Díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a
regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhetõ anyagot
küldünk cserébe), valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai
változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetõségek változása, stb.)
·Idõtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig
·Érintettek köre: CRM
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Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás
·Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevõlegesen erre vonatkozó
jelölõnégyzetet bepipálnia az ûrlapokon)
·Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, email cím
·Nem kötelezõen megadandó kezelt adatok: Érdeklõdési kör (amennyiben többféle
hírlevél feliratkozási lehetõséget ad a honlap)
·Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekrõl, kampányokról, megkeresés
üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
·Idõtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig
·Érintettek köre: CRM

Termék megrendelése
·Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
·Kezelt adatok: Megrendelõ vezetékneve, keresztneve, email címe, telefonszáma,
számlázási cím, postázási cím (nem digitális anyagoknál), a vevõ megjegyzése
·Az adatkezelés célja: Szerzõdésbõl eredõ kötelezettségünk teljesítése,
számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel
kapcsolatos technikai változásokról történõ értesítés
·Idõtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
·Érintettek köre: CRM, Számlázó, Könyvelõ, Adatfeldolgozó  BIYOVIS Hungary Kft.

Profilozás
Az Adatkezelõ nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklõdési köre,
vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata
ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat email
listánkról  ez esetben fizikálisan is törljük az Önrõl tárolt adatokat
minden rendszerünkbõl.
Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy
reklámtartalmú emailjeinkre feliratkozna. (Azaz mi nem kényszerítjük
semmire az Ügyfeleinket.)
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6) Sütik (cookiek)
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük õket?
A sütik (cookiek) olyan kisméretû adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a
weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy,
hogy azokat az Ön internetes böngészõje menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
·információkat gyûjtenek a látogatókról és eszközeikrõl;
·megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni õket;
·megkönnyítik a weboldal használatát;
·minõségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (cookie) helyez el és a késõbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészõ
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelõ szolgáltatónak lehetõsége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészõk (Chrome, Firefox, Edge, Explorer,
Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik
letöltését és használatát, az viszont már Öntõl függ, hogy a böngészõ beállításainak
módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévõ
eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészõk súgó menüpontja nyújt bõvebb
tájékoztatást.

Összegyûjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészõkben hogyan kell a sütiket
rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:
·Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
·Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutikinformacioamelyetweboldalak
tarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
·Internet Explorer: https://support.microsoft.com/huhu/help/17442/windowsinternet
explorerdeletemanagecookies#ie=ie11
·Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
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·Edge:
https://support.microsoft.com/huhu/help/10607/microsoftedgeviewdelete
browserhistory
·Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön elõzetes hozzájárulását. Ezekrõl
weblapunk az Ön elsõ látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek
például a hitelesítési, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítõ, a felhasználói felület
testreszabását segítõ munkamenetsütik, valamint a felhasználóközpontú biztonsági
sütik.
A hozzájárulást igénylõ sütikrõl  amennyiben az adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdõdik  a Vállalkozásunk az elsõ látogatás
megkezdésekor
tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek
segítségével
harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyûjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelezõ, a Vállalkozásunk azonban nem vállal
azért
felelõsséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt
módon mûködik.
De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális
felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?
Rendszer sütik
·Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
·Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenõmentesen
böngészhessék az Adatkezelõ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott
elérhetõ szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngészõ bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlõdik a számítógéprõl, illetve a böngészésre használt más eszközrõl.

·Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
·Idõtartama: Böngészõ session (munkamenet)

Nyomkövetõ sütik (harmadik féltõl származó)
·Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
·Leírás: Az Adatkezelõ weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google
Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google
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honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen
sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén,
annak böngészõjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

·Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing
·Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
·Idõtartama: legfeljebb 180 nap
·Érintettek köre: Google, Facebook
·A harmadik féltõl származó sütirõl (third party cookie) részletesen itt
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemrõl pedig
itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Plusz
infó:
Minden
honlapunkon
szándékoltan
olyan
süti
figyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után
indulnak csak el pl. a remarketing cookiek. Így az Ön kérése nélkül
remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni  tiszteletben tartva
ezzel is az Ön igényeit!

7) Reklámtartalmú üzenetek fogadása
Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkrõl?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy késõbb, hírlevél és/vagy direkt
marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz
hozzájárulási szándéka egyértelmû kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz,
hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az
esetben  a hozzájárulás visszavonásáig  az Ön adatait direkt marketing és/vagy
hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám és egyéb küldeményeket,
valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.
§).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy
különkülön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A
direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását
nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás
visszavonásának.
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Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,
adatfeldolgozóink esetében pedig szerzõdéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy
ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendõrség, adóhivatal, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése
vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben
az
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Vállalkozásunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevõ
közremûködõi
mellett  jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelõ technikai és egyéb intézkedésekkel védjük,
valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk
azokat a jogosulatlan hozzáféréstõl, megváltoztatástól, sérülésektõl illetve
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében ellenõrizzük a fizikai hozzáférést,
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat
megfelelõ védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében
titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a
figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthetõ teljes
körûen biztonságos adattovábbításnak.
Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat
minél
nem tudunk teljes felelõsséget vállalni, ám a Vállalkozásunkhoz beérkezett
adatok
hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan
õrizze meg honlapunkhoz meglévõ hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se
ossza meg.

8) Érintetti jogok
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve  a kötelezõ adatkezelések kivételével 
törlését, visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási jogával az adat felvételénél
jelzett módon, illetve az Adatkezelõ fenti elérhetõségein.
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Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelõ megfelelõ intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben
említett valamennyi információt, és a 1522. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthetõ és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan
és közérthetõen megfogalmazva nyújtsa.
A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon
belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be
hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben,
ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg
jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz
fordulás lehetõségérõl tájékoztatással.
Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésrõl, zárolásról, megjelölésrõl és
törlésrõl
Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következõ
információkhoz hozzáférést kapjon:
·az adatkezelés céljai;
·az érintett személyes adatok kategóriái;
·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;
·a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama;
·a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
·a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
·az adatforrásokra vonatkozó információ;
·az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentõséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja
meg a tájékoztatást.
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Adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az Adatkezelõ által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
A legtöbb emailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító ûrlapra
mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges
módosításokat.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:
·személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy
más módon kezelték;
·az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
·az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az
adatkezelésre;
·a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
·a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
·a személyes adatok gyûjtésére információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhetõ, ha az adatkezelés szükséges:
·a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
·a személyes adatok kezelését elõíró, az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl vagy az adatkezelõre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából;
·a népegészségügy területét érintõ, vagy archiválási, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
·vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidõvel vállaljuk,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után
is kezelhetünk.
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A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy emailünkben lévõ
leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy mûvelet, mely törli az Ön
adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni.
Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törényi
kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését
kérjük!

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
·az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenõrzését;
·az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
·az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy

·az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai
elsõbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelõ rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa.

Másszóval: Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk Önnek PDF és/vagy
CSV
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Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekû vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha azt olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkrõl Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben
az adatkezelést  beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is 
megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekrõl értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidõt, a
döntés közlésétõl, illetve a határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül Ön
bírósághoz fordulhat.

Másszóval: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent
meg
fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet.
Ezügyben is számíthat ránk! Több tízezer Ügyfelünk adatát kezeljük  eddig

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
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Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per  az érintett
választása szerint  az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
elõtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti
hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielõtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna
panaszával  egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében  keresse meg Vállalkozásunkat az info@biobalzsam.hu email
címen vagy Vállalkozásunk székhelyére címzett ajánlotttártivevényes
postai
küldeményben.

Felügyelõ Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
·Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
·Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
·Telefon: +36 (1) 3911400
·Fax: +36 (1) 3911410
·Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
·Honlap: https://naih.hu/
·Bõvebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html

Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató
módosítására, amelyrõl az érintetteket megfelelõ módon tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen
történik:
https://biobalzsam.hu/adatvedelmitajekoztato.html

Patonai Attila
Tulajdonos
BioCenter Portál és Webáruház
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