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Adatvédelmi nyilatkozat
Adatkezelők adatai:
Cégnév: Tóth Lászlóné
Termékek: saját őstermelői tevékenységből származó chilis savanyúságok,
chilikrémek, őrlemények, chilis olajok
Székhely: 2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 14 2/3.
Adószám: 51359106-1-27
Elérhetőség: info@chabo.hu
Telefon: +36 30/777-97-70
Cégnév: Vitmann Renáta
Termékek: saját őstermelői tevékenységből származó chutneyk, szörpök, lekvárok
Székhely: 2422 Mezőfalva, Zrínyi Miklós u. 3.
Adószám: 53695071-1-27
Elérhetőség: info@chabo.hu
Telefon: +36 30/854-15-29

Az adatkezelés célja
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a chabo.hu (továbbiakban: Weboldal)
weboldal használata és a megrendelőlap használata során megadott és a weboldal
üzemeltetői, Adatkezelői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb
adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Az adatok kezelésének célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás
megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a
megrendelt termék kiszállítása.
A Weboldal használata során összegyűlt adatokat az Adatkezelők kizárólag jogilag
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adják át a hatóságok részére.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az
Adatkezelők rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem
vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját
személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.
A Weboldal használatához (megtekintéséhez), a böngészéshez nem szükséges
megadni adatokat. A Felhasználó saját maga dönthet úgy, hogy hírlevélre
feliratkozik, a megrendelőlapon keresztül vásárol.
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Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó hozzájárulása az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, és az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Infotv.
5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A Weboldal által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is
megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak
minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –
közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező alapján azonosítani lehet.

A kezelt adatok
A megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós)
személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelők részére, illetve a
tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó
internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelők
nem kezelnek.; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési
irányelvei irányadók.
A felhasználó a megrendelés leadásával hozzájárul, hogy a megrendeléshez
kötelezően előírt adatait az Adatkezelők kezeljék:
Személyes adat

Adatkezelés célja

Vezetéknév

kötelező

Keresztnév

kötelező

Értesítési telefonszám

kötelező

Csomagkézbesítés, kapcsolattartás.

E-mail cím

kötelező

Bejelentkezés a fiókba,
kapcsolattartás.

Csomagkézbesítés, számla kiállítás,
könyvelés.
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Személyes adat

Adatkezelés célja
Számlázási cím

számlázási név

kötelező

irányítószám

kötelező

város

kötelező
Számla kiállítás, könyvelés.

utca, házszám

kötelező

kiegészítő adatok

nem kötelező

adószám

nem kötelező
Szállítási cím

számlázási név

kötelező

ország

kötelező

irányítószám

kötelező
Csomagkézbesítés.

város

kötelező

utca, házszám

kötelező

kiegészítő adatok

nem kötelező
A vásárolt termékek adatai

Termék neve

kötelező

Rendelt mennyiség

kötelező

Ár

kötelező

Paraméterek (szín,
méret, súly stb.)

kötelező

Készletnyilvántartás,
csomagkézbesítés, számlakiállítás,
könyvelés

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelők illetve Adatkezelők belső munkatársai
jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek
részére nem adják át.
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Külső adatkezelők
Az informatikai rendszerek üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében az Adatkezelők adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó
vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
Adatfeldolgozók megnevezése:
Cégnév
Moneta Libri Könyvelő Bt.
GLS General Logistics Systems
Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím
7003 Sárbogárd,
Tisza utca 8.
2351 Alsónémedi

Tevékenység
könyvelés
kézbesítés

GLS Európa u. 2.

A Google eszközei végzik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről a külső
adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére:
https://www.google.com/policies/privacy/
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fenti adatokat az ismertetett
módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe kiegészítő bővítményt („AdBlock”),
amely blokkolja a weboldalba épített mérőkódokat.

Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásban az Adatkezelőkhöz
eljuttatott törlésre vonatkozó kéréséig kerülnek tárolásra. A megrendelőlap oldalán
leadott rendelés adatai rögzítésre kerülnek. Ezekből számla készül, amely tárolása a
hatályos számviteli törvényben meghatározott határidőig történik.

Adatbiztonság
Az Adatkezelők törekszenek minden elvárható intézkedést megtenni annak
érdekében, hogy a Weboldalhoz használt számítástechnikai rendszerek biztonsága
megvalósuljon, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés megakadályozására. A Weboldalhoz kapcsolódó személyes adatokat a
Rackhost Kft. (6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.) tárolja a szerverein.
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Cookie-k
Az Adatkezelők felhívják a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún.
"cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat
szolgáltathasson az igénybe vétel során. A cookie-k nem veszélyesek a
számítógépére vagy a felhasználó biztonságára nézve, és a közhiedelemmel
ellentétben semmi közük a "trójai" jellegű vírusokhoz. A cookie egy névtelen
látogatóazonosító, egy olyan egyedi, azonosításra, illetve profil-információk
tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatójának
számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem
képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére
alkalmas.
Alkalmazott cookie-k:
•
•

•

Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal
nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról,
hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például, hogy melyek a
leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a
cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében,
statisztikai célokra használja fel a weboldal.
Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal
megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat.

A cookie-k különböző ideig maradnak a számítógépen: vannak, amelyek a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek, vannak, amelyek több hónapig a
számítógépen maradnak. A Felhasználó a cookie-k megőrzésére, illetve kezelésükre
vonatkozó lehetőségeit a használt eszközök és szoftverek beállításaiban
módosíthatja. Ha nem szeretne cookie-kat fogadni, módosíthatja böngészője
beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a cookie-k érkezésekor, vagy akár teljesen le
is tilthatja őket. A már a készülékén lévő cookie-kat is lehetősége van törölni.
A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás
funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van
tiltva. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja, hogy készülékére cookiefájlok kerülhetnek.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A Weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás lehetősége során
megadott adatokat az Adatkezelők bizalmasan kezelik. A leiratkozás lehetősége
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minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a következő e-mail címen:
info@chabo.hu. Értesítőnkben az aktuális és új akciókról, valamint legújabb
termékeinkről küldünk értesítéseket. Ezen kívül az Adatkezelők fontos technikai,
szolgáltatói közleményeket minden felhasználónak küldhetnek.

Személyes adatok megismerése, módosítása és törlése
A Felhasználó bármikor, feltétel nélkül tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint bármikor, feltétel nélkül kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését az alábbi elérhetőségeken:
•
•

E-mailen: info@chabo.hu
Postai úton: 2400, Dunaújváros, Kallós Dezső u. 14 2/3. és 2422, Mezőfalva,
Zrínyi Miklós u 3.

Kelt: Mezőfalva, 2017. október 30.
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