
Adatvédelemi tájékoztató  

 
 

Ez az adatvédelmi tájékoztató  az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása, a GDPR 2018.05.25.-től 

kötelező előírásai alapján készült, az abban előírt követelményeknek megfelelően. 

 

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, 

valamint online kereskedő közvetlen kereskedés céljából végzett tevékenységéhez. 

 

 

A személyes adatok védelme 
 

Az adatkezelő azonosítása és kapcsolati adatai 

 
Az Ön személyes adatainak kezelője a www.kispestivideo.hu/catalog (Hanzély Mihály EV.) (a továbbiakban 

csak „adatkezelő”), székhelye: 1191 Budapest, Ady Endre út 106. 

Csomagküldő szolgáltatás engedély száma: 3981753 

 

Az adatkezelő elérhetőségei: 

Kézbesítési cím: 1191 Budapest, Ady Endre út 106. 

E-mail cím: videoszerviz@kispestivideo.hu  

Telefonszám: (20) 946 1364 

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

 

 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja 
 

 

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az 

adatkezelő számára, 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 szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 

6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”). 

 

A személyes adatok feldolgozásának célja 

 
A személyes adatok feldolgozásának célja üzleti kommunikáció, valamint az adatkezelő részéről az Ön 

által leadott rendelések feldolgozása. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni 

döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében. A www.kispestivideo.hu/catalog hírlevelet nem küld 

senkinek, ezért ezzel kapcsolatban adatvédelmi kötelezettsége nem merül fel, ehhez adatokat nem kér. 

 

 

 

A megrendelés során beérkező adatok tárolásának célja 



 
 A megrendelés során beérkező adatokat értelemszerűen a megrendelések teljesítéséhez használja fel 

a www.kispestivideo.hu/catalog webáruház. Azt más, jogosulatlan személyeknek, cégeknek nem adja 

tovább. 

 

A felhasználói regisztráció során beérkező adatok tárolásának célja 
 

A regisztráció során beérkező adatokat kizárólag a rendelés teljesítéshez használja fel a webáruház. 

Egyéb módon beérkező adatokat nem kérünk. 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama 
 

Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a 

személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz). 

 

 

A személyes adatok további kedvezményezettjei 
 

Személyes adatainak további kedvezményezettje a könyvelés.  

A felhasználó hozzájárulását adja a könyvelő  bevonásához. 

 

 

Az érintettek jogai 
 

A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult: 

- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz 

- személyes adatainak helyesbítésére 

- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen 

- személyes adatait áthordozni 

 

Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az 

adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás 

visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a                  

videoszerviz@kispestivideo.hu  e-mail címen vonhatja vissza.  

         . 

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben 

foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. 

Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy 

szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez 

szükséges.  

 

A Felhasználó vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül jelent valamennyi általa ismert olyan 

információt, amely befolyásolhatja az e feltételekből eredő kötelezettségek megfelelő és időben történő 

teljesítését. A Felhasználó e feltételekkel egyetért, amennyiben a www.kispestivideo.hu/catalog honlap 

aloldalán található internetes űrlapon bejelöli egyetértését a vásárlás befejezésekor. E feltételekben 

kifejezetten nem említett egyéb jogviszonyokat a GDPR és a Magyar Köztársaság többször módosított 

törvényei szabályozzák 

 

E feltételek 2018.05.01 -én lépnek hatályba. 


