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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Szekér-Fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban: Szekér-Fa Bt.) ezúton
tájékoztatja Önt az azentanodam.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával, és a
weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében
követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének
lehetőségeiről.
1. Az adatkezelő megnevezése:
Az adatkezelő megnevezése: Szekér-Fa Bt.(továbbiakban: Adatkezelő) cégjegyzékszáma: 20
06 036212, adószáma: 2071649-2-20, székhelye: 8991 Teskánd, Petőfi út 80., képviselője:
Tóth Szilvia ügyvezető, telefon: +36304002610, e-mail cím: info.tothszilvia@gmail.com).
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
A jelen tájékoztatóban és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:
•
•
•
•
•
•

2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info tv.)
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény. (Reklám tv.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

3. Az érintettek köre
Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató
személyek, a Kommunikációs Űrlap kitöltők, a Hozzászólók és az Adatkezelő szolgáltatásai
iránt érdeklődők, tanácsadást kérők, a Weboldalon terméket vagy az ingyenes anyagokat
megrendelők.
Weboldal látogatókhoz kapcsolódó adatkezelés
A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k,
azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére. Az egyes sütik tárolhatják
a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára
vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások
száma).
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
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alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni
azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze
tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül számítógépén.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdésének a) és b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

4. Az Adatkezelés célja és jogalapja:
Kommunikációs Űrlaphoz kapcsolódó adatkezelés
személyes adat

adatkezelés célja
Az Önnel való kapcsolatfelvétel, és
időpont egyeztetés és az Ön
tájékoztatása az Önt érdeklő
szolgáltatásról.

jogalapja
A GDPR
6. cikk (1)
család és utónév
bekezdés a) pontja szerint, az
adatkezelés az érintett, azaz
e-mail cím
az Ön hozzájárulásán alapul.
telefonszám
Ön bármikor választhatja a
lakcím
velem történő írásbeli, vagy
szóbeli,
telefonon
való
kapcsolattartást, az online
ügyindítás továbbra sem
kötelező.
Az elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az
érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év
elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt.
Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől
számított legkésőbb 1 évig kezeli.
Hozzászólásokhoz kapcsolódó adatkezelés
személyes adat

adatkezelés célja
jogalapja
A velem való kapcsolatfelvétel, a A GDPR
6. cikk (1)
család és utónév
bloghoz való hozzászólása céljából bekezdés a) pontja szerint, az
adatkezelés az érintett, azaz
e-mail cím
az Ön hozzájárulásán alapul.
Ön bármikor választhatja a
velem történő írásbeli, vagy
szóbeli,
telefonon
való
kapcsolattartást, az online
ügyindítás továbbra sem
kötelező.
Az elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az
érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év
elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt.
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Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől
számított legkésőbb 1 évig kezeli.
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés
személyes adat

adatkezelés célja
A megrendelt szolgáltatás esetén az
család és utónév
adatkezelés célja a megrendelés
rögzítése,
visszaigazolása,
a
e-mail cím
megrendelés
teljesítése
(a
telefonszám
szolgáltatás
típusától
függően
számlázási cím
cég
esetében online vagy helyszíni teljesítéssel).
A weboldalon
keresztül
kért
adószám is
tanácsadás esetén az adatkezelés
célja a tanácsadásra vonatkozó
megrendelés
rögzítése,
visszaigazolása,
a
tanácsadás
teljesítése.
A
számlázási
nevet,
címet,
adószámot az Adatkezelő a számla
kiállításához kezeli.

jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bek.
a)b) és c) pontja és az Ektv.
13/A. §., az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) és b) pontjával
összhangban
az
Ön
hozzájárulása,
és
az
Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben
megfogalmazott
jogi
kötelezettség teljesítése. Ezen
adatok
a
szolgáltatására
vonatkozó
szerződés
létrejöttéhez és teljesítéséhez
szükségesek. Ezen adatok
nélkül a szerződés nem jöhet
létre és nem teljesíthető (a
megrendelő nem tudja leadni
megrendelését, az Adatkezelő
nem tud számlázni, és
teljesíteni a szolgáltatást).
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított
8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Azokat az
adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen,
szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó
megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége
naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.
Weboldalon termékek megrendelésével, kiszállításával kapcsolódó adatkezelés
személyes adat

adatkezelés célja
A
megrendelés
rögzítése,
család és utónév
visszaigazolása, a megrendelés
teljesítése, kiszállítása.
e-mail cím
A telefonszám megadása esetén a
telefonszám
telefonszám kezelésének célja a
számlázási
megrendeléssel
kapcsolatos
cím/postacím
kapcsolattartás,
ill.
a
kiszállítással
cégek
esetén
kapcsolatos
egyeztetés.
A
adószám
számlázási
nevet,
címet,
adószámot
megrendelt termékek
az
Adatkezelő
a
számla
kiállításához kezeli.
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jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bek.
a)b) és c)pontja és az Ektv.
13/A. §, az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) és b) pontjával
összhangban
az
Ön
hozzájárulása, valamint az
Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben
megfogalmazott
jogi
kötelezettség teljesítése.
Ezen adatok a termékek
vásárlására
vonatkozó
szerződés létrejöttéhez és
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teljesítéséhez
szükségesek.
Ezen adatok nélkül a
szerződés nem jöhet létre és
nem
teljesíthető
(a
megrendelő nem tudja leadni
megrendelését, az Adatkezelő
nem tud számlázni, és
megküldeni a megrendelést).
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított
8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Azokat az
adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen,
szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó
megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége
naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.
Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
(Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben
követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.
5. Az adatkezelés alapelvei, az adatbiztonság:
A Szekér-Fa Bt.a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan,
csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó
személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Szekér-Fa Bt.– amennyiben a személyes adatok fizikai kezelése is szükséges – a személyes
adatok tárolásáról székhelyén, zárt iratszekrény alkalmazásával gondoskodik.
A Szekér-Fa Bt. nagy gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére,
ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre
juttatásához szükségesek. A Szekér-Fa Bt. ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen
felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.
6. Az Adatkezelő érdekében eljáró adatfeldolgozók:
Az adatfeldolgozó nem dönt az adatok sorsáról, az adatfeldolgozó csak az adatkezelő
utasításai alapján végez – jellemzően technikai – műveleteket az adatokon.
✓ A webtárhely szolgáltatója a Webgenerátor Kft.
✓ Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés: az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást
nyújt a Számportál Kft. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2. Az
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett
nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
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✓ Az azentanodam.hu oldalon szerzett információk alapján megrendelt áruk
kiszállításában a Szekér-Fa Bt. a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe.
Ehhez előzetes szerződéskötésre nincs szükség. Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és
a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.
7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok
gyakorlásának módja:
A jogszabályok alapján az érintett adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél
✓ tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
✓ személyes adatainak helyesbítését, valamint
✓ személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz, az info.tothszilvia@gmail.com
címre.
A Szekér-Fa Bt. a kérelem beérkezésétől a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
✓ ha Ön úgy ítéli meg, hogy a Szekér-Fa Bt.a személyes adatainak kezelése során
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a
Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) vagy
✓ lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szekér-Fa
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-hez székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtjae be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A
Szekér-Fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-hez székhelye szerint a perre a
Zalaegerszegi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt
kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő
kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
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