Adatkezelési tájékoztató
A szabályzat célja; általános jogi közlemény
E szabályzat célja, hogy rögzítse az Universal UTB Hungária Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket, valamint Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, melyet Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer
el.
Jelen szabályzat tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások
nyújtása keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a szabályzatban foglalt feltételeket.
A szabályzat folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. Adatkezelő fenntartja magának a jogot a szabályzat bármikori
megváltoztatására. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, úgy kérjük
írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.
Adatkezelőnek fontos a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása, a szolgáltatás használatából eredő
esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelő neve, elérhetőségei:
név: Universal UTB Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: UTB Hungária Kft)
székhely/telephely: 6771-Szeged, Tulipán u. 28.
képviselő neve: Patócsné Mészáros Beáta
bejegyző Bíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
adószám: 11087175-2-06
közösségi adószám: HU11087175
cégjegyzékszám: 06-09-002480
e-mail cím: utbszeged@gmail.com
telefonszám: +36(30)97-88-301
telefonszám: +36(30)94-32-728

Az adatkezelés alapelvei, általános rendelkezések
A webáruház üzemeltetőjének (Adatkezelő) alapvető célja a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a
felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A továbbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, és bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint
adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk:
1. Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a
szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
2. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
3. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes
és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő
továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.
4. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére
vonatkozó információtól megfosztva továbbítunk. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az
adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az
adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A
felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig
megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
5. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt a
felhasználókról.
6. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. A látogatók tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés
csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére
személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és
igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.
7. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és
legkésőbb 30 napon belül válaszol.
8. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési
gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

Jogszabályi háttér
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

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
hozzájárulás = az érintett kívánságának 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
adatkezelés = az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 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-,
tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás

feladatok

elvégzése,

függetlenül

a

műveletek

helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
adattovábbítás = az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal = az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adatkezelő = az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
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
adattörlés = az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
adatállomány = az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
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

Adatvédelmi tisztviselő
Nem kerül kinevezésre.

