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Vállalkozásunk a személyes adatok kezelése tekintetében adatkezelőnek minősül. 

Értelmező rendelkezések: 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(„érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

több tényező alapján azonosítható. 

1. Vállalkozásunk  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELETÉNEK – (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)  továbbiakban 

(GDPR)  13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

  

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Fodor Gábor e.v. (K&G design) 

Székhely: 2370 Dabas, Erkel Ferenc utca 25. 

Weblap: www.kgdesign.hu 

Kapcsolattartó: Fodor Gábor 

Telefon: +36306587813 

E-mail: info@kgdesign.hu 

  

Adatfeldolgozó:  

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

2351 Alsónémedi 

GLS Európa u. 2. 

info@gls-hungary.com 

  

Adatvédelmi tisztviselő: 

– Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

  

Vállalkozásunk adatkezelésével kapcsolatos kérelmek:  

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét 

postai úton a 2370 Dabas, Erkel Ferenc u. 25. címre vagy elektronikusan az 

info@kgdesign.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon 

belül küldjük a kérelmező által megadott címre. 

  

Külföldi adattovábbítás:  

Nem történik külföldre adattovábbítás. 

 

 

  



COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt 

cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek 

használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 

  

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

  

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

  

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése. 

  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa: Munkamenet sütik (session) 

  

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. 

§ (3) bekezdése. 

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak 

Kezelt adatkör: connect.sid 

  

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k 

használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük 

van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az 

Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

  

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 

közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

 Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban… 

  

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA 

  

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 

használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott 

weblap használatának elemzését. 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 

weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül 

vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg 

megrövidíti. 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének 

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan 

használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap 



aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az 

internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem 

vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének 

megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az 

esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen 

használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k 

általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha 

letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 

Google AdWords Konverziókövetés használata 

  

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak 

keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google 

konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA; „Google“). 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a 

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az 

érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a 

Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, 

akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek 

weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 

szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós 

statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és 

konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan 

információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 

böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a 

konverziókövetési statisztikákban. 

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 

www.google.de/policies/privacy/ 

  

Capturly  

“A weboldal felhasználói feltételeinek elfogadását követően a weboldal használhat olyan 

eszközöket (pl. Capturly), amelyek célja a weboldal használatával kapcsolatos anonim 

információk (pl. kattintások helye, görgetés, megtekintett oldalak webcíme, geográfiai adatok 

(ország), oldalakon eltöltött idő, böngésző típusa) gyűjtése, amelyekből kimutatásokat, 

elemzéseket készít. Minden ilyen gyűjtött adat anonim, az elemzések és kimutatások célja 

egyedül a felhasználói élmény javítása a weboldalon.” 

  

2. Vállalkozásunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama 

  

Adatkezelési célok  

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
http://www.google.de/policies/privacy/


a) elektronikus/online termékértékesítés tevékenységhez kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe 

vevőinek adatait: név, emailcím, telefonszám, lakóhely, mint jogi kötelezettség teljesítése és 

ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük; 

 – A fenti tevékenységhez kapcsolódó jogalap: a számviteli jogszabályoknak megfelelő 

számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

  

b) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából; 

  – szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

  

c)   ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; 

 – on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

  

d) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése 

 . az adatkezelési tevékenység jogalapja: munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b), c) pontok 

  

Az érintettek jogai 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, 

kivéve, ha az adatkezelést jogszabályi előírás indokolja 

  

Az adatkezelés időtartama 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául 

szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. 

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: az irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 

év. 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 

  

3. Az adatkezeléssel érintettek jogai 

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

d) az adat kezelésének korlátozása; 

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek 

megtiltása; 

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

  

4. Adatvédelmi incidens 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Vállalkozásunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő 

adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól 

számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a 

felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. 



Vállalkozásunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi 

a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens okának megszüntetése, a 

helyreállítása céljából. 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. 

  

5. Jogorvoslati tájékoztatás 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-

hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a 

jogszabályi kötelezettségeknek. 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

  

6. Adatkezelési Nyilvántartások 

1. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása 

tartalma: sorszám, kérelem időpontja, érintett neve, azonosító adata, kérelem tartalma, 

intézkedés megnevezése, intézkedés dátuma, adatkezelő neve és elérhetősége, adatvédelmi 

tisztviselő neve és elérhetősége 

  

2. adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

tartalma: sorszám, incidens ideje, incidens megnevezése, érintettek köre, érintett személyes 

adatok, incidens hatása, intézkedések, adatkezelő neve és elérhetősége 

  

3. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása 

tartalma: sorszám, megkeresés tárgya és ideje, érintettek köre, érintett személyes adatok, 

intézkedések, adatkezelő neve és elérhetősége 

  

4. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása 

tartalma: sorszám, beérkezés ideje, kérelem tárgya, intézkedés, adatkezelő neve és 

elérhetősége 

  

Kelt: Dabas, 2019. november 1. 
 


