
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Nagykereskedésünk és Webáruházunk viszonteladókat és magánvásárlókat szolgál ki. 

Nagykereskedésünkben személyesen viszonteladók vásárolhatnak, Webáruházunkban magánvásárlók 

és viszonteladók is rendelhetnek. 

Az Ön által megadott személyes adatokat a GDPR törvény által előírtaknak megfelelően kezeljük. 

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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Személyes adataikat (melyet kötelezően meg kell adni regisztrációkor): Név, telefonszám, lakcím, e-

mail cím a törvénynek megfelelően használjuk fel. 

Nyilvántartási számunk: NAIH-140146/2018 

 

ADATKEZELŐ: 

Név: J-Trió Kft, 9023 Győr, Szigethy Attila út 82. 

Adószám: 25830055-2-08 

Cégjegyzékszám: 08-09-0286676 

Az adatkezelő levelezési címe: 9023 Győr, Corvin utca 32. 

E-mail címe: info@selyemviragok.hu; dekor@selyemviragok.hu 

Telefonszám: +3696311755; +36204539500 

Honlap: www.selyemviragok.hu 

 

VEVŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÉS VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

Regisztrációkor az alábbi adatokat kérjük el: 

• Viszonteladók: a vállalkozás neve, címe, szállítási címe, adószáma, cégjegyzékszáma, vagy 

vállalkozói engedély száma, telefonszáma, kapcsolattartó neve, e-mail elérhetősége. 

(szabályos számlák kiállításához, és kapcsolattartáshoz szükséges) 

• Magánvásárlók: Vezeték és keresztneve, címe (ezek a számlázáshoz szükséges adatok), 

szállítási címe (a házhozszállítás lehetővé tétele), telefonszáma (kapcsolattartásra), e-mail 
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címe (kapcsolattartásra). Az e-mail címük megadásával hozzájárul, hogy Webáruházunk 

rendszerüzenteket küldjön Önnek, regisztrációjával, megrendelésével kapcsolatban. 

A begyűjtött adatokat a vásárlások teljesítéséhez használjuk fel.  Számlázás, csomagküldés. 

 A vásárlás/jelentkezés időpontja Technikai művelet végrehajtása. A vásárláskori/jelentkezéskori IP 

címe Technikai művelet végrehajtása. 

A megadott adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja regisztrációját az 

info@selyemviragok.hu e-mail címen.  

Az Ön által megadott jelszót bizalmasan kell kezelnie, amennyiben a regisztráció során megadott 

adatok az Ön hibájából harmadik fél birtokába kerülnek, az ebből eredő károkért Adatkezelő 

felelősséget nem vállal. 

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett.  

 

MEGRENDELÉSSEL, SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS: 

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.  

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat, papír alapon és elektronikusan is.  

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti az info@selyemviragok.hu e-mail címen.  

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

 • köteles a személyes adatokat megadni, mert csak így tudjuk rendelését teljesíteni.  

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését 

feldolgozni. 

 

ADATFELDOLGOZÓK: 

1. Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés 

Megrendeléseiket a GLS futárszolgálat szállítja ki, akinek át kell adnunk a kiszállításhoz szükséges 

adatokat (Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím). A GLS futárszolgálat e megadott adatok alapján e-

mailt, vagy sms-t küld Önnek a szállítással kapcsolatban.  
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Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.  

info@gls-hungary.com  

Telefonszám: +36 1 802 0265  

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 

 

 2.TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás.  

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes 

adat.  

2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.  

3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.  

4. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § 

(3) bekezdése. 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

Znet Telekom Zrt. 

Központi iroda 

8880 Nagykanizsa, Táborhely u. 4; 

Telefon: 1277; 

Telefon: 06/93 999-222; 

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

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

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.  

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

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vonatkozó látogatói munkamenet 

lezárásáig tartó időszak, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 

alapján. 
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Hírlevél küldés 

Hírlevelet csak azoknak a vásárlóknak küldünk, akik ezt kifejezetten kérik. Megadott e-mail címük 

alapján értesítést küldünk új cikkek beérkezéskor, vagy a céggel kapcsolatos egyéb eseményekről. 

(nyitva tartás változás stb.)  

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Hírlevelet 

kapjon, a regisztrációkor megadott e-mail címére.  

1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett  

2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 

visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.  

3. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-140146/2018 

4. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján lévő linken keresztül. 

 

SMS küldés – telefonálás – e-mail küldés 

A megadott telefonszámon megrendeléseik egyeztetésével kapcsolatosan felhívjuk Önt, vagy sms-t, e-

mailt küldünk. 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK  

1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Pinterest stb. közösségi 

oldalakon, és oldalunkat  

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


