
Adatvédelmi nyilatkozat 

Az Ön által megadott adatokat a Rajal Birs Ital webáruház kizárólag a megrendelés 
teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából 
tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése 
érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Rajal Birs Ital 
webáruház -tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, 
tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek 
megfelelően járunk el. 

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy az Rajal Birs Ital webáruház birtokolja az oldalainkon látható 
információkat. A www.rajalbirs.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és 
magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó képek és információk, cikkek 
árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A 
megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség 
esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat 
elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 

Rajal Birs Ital webáruház adatkezelési szabályzata: 

A Hete Kálmán ev. (továbbiakban: Adatkezelő) Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság adatkezelés nyilvántartási száma:        

 NAIH-1234/2013. működteti a rajalbirs.hu internetes oldalt a „rajalbirs.hu” domain név 
alatt. A rajalbirs.hu név a továbbiakban magában foglalja a Hete Kálmán ev-t., mint 
adatkezelőt. 

Adatkezelő elérhetőségei: 

Cégnév/ Üzletnév: Rajál Birs 

Kereskedő adatai: Hete Kálmán e.v 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Lujza út 10/A 

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Lujza út 10/A 

Nyílvántartási szám/ cégjegyzékszám: 51794387 

Statisztikai számjel: 68471662-4634-231-15 



Nyílvántartási szám: B-17.076/2018 

Adószám: 68471662-2-35 

Bankszámlaszám: 68800109-11154842 

A szerződés nyelve: magyar 

Tárhelyszolgáltató: Webonic Kft. – 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. 

Cégjegyzékszám: 07-09-025725 

Adószám: 25138205-2-07 

Közösségi adószám: HU25138205 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. 

Bankszámla: OTP 11742001-29904501-00000000 

SWIFT: OTPV-HU-HB 

IBAN: HU85117420012990450100000000 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015. Az adatkezelő tiszteletben 
tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek 
tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és 
felhasználásáról, a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. 

I.-    VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: 

–    Alaptörvény 

–    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

–    1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről 

–    1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 
során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről 

–    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 



Az Adatkezelő fenti jogszabályok, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos 
magyar jogszabályok, az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi 
gyakorlat, és a jogszabályváltozások következtében még nem, de a jövőben kialakuló 
gyakorlat szem előtt tartásával – az alábbiak szerint állapítja meg adatvédelmi 
nyilatkozatát: 

– Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény („Grtv.”) 

II.-    FOGALMAK: 

„személyes adat”: 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; 

„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; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja; 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 



meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 

Fogalmak        Törvény szerinti magyarázat  rajalbirs.hu vonatkozásában 

Személyes adat          Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.           Érintett neve, e-mail címe, , 
telefonszámai,  és egyéb internetes elérhetőségei. 

Érintett           Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. a rajalbirs.hu oldalak 
használata során a felhasználó, ügyfél, megrendelő. 

Adatkezelő     Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja         Hete Kálmán ev. 

Adatfeldolgozó          Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján 
– beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok 
feldolgozását végzi      Hete Kálmán ev. 

Hatóság          2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság.         2011. évi CXII. törvényben meghatározott 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

A személyes adatok: 

-kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 



-gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek 
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

-az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

-pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

– tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;   a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89.  cikk (1) bekezdésének megfelelően 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból kerül majd sor,  az e rendeletben az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

-kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 
bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

III.-    ADATKEZELÉS: 

Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban 
meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek 
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél 
elérésére alkalmasak. 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az 
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az 
Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét 
és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben 
érintett ezt lehetővé teszi. 



Az adatkezelés jogalapja: 

– Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása 
céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek 
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell 
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha 
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok 
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges 
mértékben és ideig. 

– A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja. 

Tájékoztatjuk, hogy 

– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

– köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. 

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

1.    Az adatkezelés általános célja: 

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy 

a)    a megrendelő ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló 
jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A megrendelő ügyfelek vagy az látogatók 
tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő színvonalú kiszolgálást (a 
továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett). 

b)    az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt 
marketing) végezzen. 

2.    A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai: 

a) A Rajal-Birs Ital webárház szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció 
szükséges. A regisztráció során a rajalbirs.hu az alábbi személyes adatokat kéri 
megadni, melyeket az Adatkezelő kezel: 



Adat Adatkezelés célja 

E-mail cím      A rajalbirs.hu szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi 
azonosító. 

Jelszó  A rajalbirs.hu szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító. 

Név     A rajalbirs.hu szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító. 

Felhasználónév           A rajalbirs.hu szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges 
egyedi azonosító. 

b) A Rajal-Birs Ital webárház a regisztrált e-mail címükkel és jelszavukkal az oldalra 
belépőkről olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett felhasználó 
személyes adataival, így az Adatkezelő az alábbi adatokat is személyes adatként kezeli: 

Adat Adatkezelés célja 

IP-cím A rajalbirs.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges 
adat. 

Lakcím Megrendelések kezelése, teljesítése 

Telefon Megrendelések egyeztetése, lebonyolítása 

c) A Rajal-Birs Ital webárház az oldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára 
elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve 
van, az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással 
(cookie) névtelen adatgyűjtést végez. Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő 
személyes adatként kezeli: 

Adat Adatkezelés célja 

IP-cím A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat. 

A rajalbirs.hu oldalon a böngészés során meglátogatott aloldalak adatai    A 
szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat. 

A rajalbirs.hu oldalon indított keresések       A szolgáltatás színvonalának javítása 
érdekében felhasznált adat. 

A rajalbirs.hu oldalon böngészéssel eltöltött idő      A szolgáltatás színvonalának 
javítása érdekében felhasznált adat. 

A böngésző típusa      A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat. 



Az operációs rendszer típusa A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében 
felhasznált adat. 

A képernyő felbontása A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált 
adat. 

3.    Az adatkezelés időtartama 

az érintett utolsó vásárlásától számított 5 év, 

vásárlás hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 24 hónap, 

a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az utolsó 
bejelentkezéstől számított 24 hónap, 

a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a 
Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év. 

Tárhely-szolgáltató 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Webonic Kft. 

8000 Székesfehérvár 

Budai út 9-11. 

Cégjegyzékszám: 07-09-025725 

Adószám: 25138205-2-07 

Közösségi adószám: HU25138205 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. 

Bankszámla: OTP 11742001-29904501-00000000 

SWIFT: OTPV-HU-HB 

IBAN: HU85117420012990450100000000 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015. 



Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: 

Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 

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

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-
szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-
szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

„Elfogadom, hogy a(z) [Hete Kálmán egyéni vállalkozó Rajal-Birs Ital Webáruház 4400 
Nyíregyháza Lujza utca 10/A   https://rajalbirs.hu/ ] felhasználói adatbázisában tárolt 
alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. 
(székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított 
adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, 
telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás 
célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a 
kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók 
visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.”           

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 „bevásárlókosár” nyilvántartására és 
a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa          Adatkezelés jogalapja   Adatkezelés időtartama               Kezelt 
adatkör 



Munkamenet sütik (session)      Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése         A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig 
tartó időszak    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. 

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/   

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 kivételesesetekben 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 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a 
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. 



Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat 
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait 
kezelje. 

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás 
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató 
minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli 
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat, az adatkezelés célja 

Név, e-mail cím. Vezetéknév, Keresztnév,         Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás 
lehetővé tétele. 

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

A feliratkozás kori IP cím              Technikai művelet végrehajtása. 

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push 
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, 
termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes 
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai 
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 



postai úton: Hete Kálmán egyéni vállalkozó 4400 Nyíregyháza Lujza út 10/A 

e-mail útján rajalbirs@rajalbirs.hu e-mail címen. 

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az 
Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé tevője – a hozzájárulásban 
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes 
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám 
címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak 
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az 
érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, regisztrált felhasználó esetén a 
felhasználói azonosító, a regisztrált felhasználónak van-e visszamondott megrendelése 
és HTML e-mailt fogad-e, dátum, időpont, direktmarketing célú megkereséshez adott 
hozzájárulás. 

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 2 év. 

A felhasználók jobb kiszolgálása céljából külső szolgáltatóként a Google Analytics 
szervere követi, hogy ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, 
azokban mely linkekre, hányszor kattintott. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő 
a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. 

A rendszer – a felhasználók jobb kiszolgálása céljából – figyeli, ki, hányszor, mikor 
nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott. 
A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését 
vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

postai úton: Hete Kálmán egyéni vállalkozó 4400 Nyíregyháza Lujza út 10/A 

e-mail útján rajalbirs@rajalbirs.hu e-mail címen. 

Tájékoztatjuk, hogy 

-az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

-köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. 



-az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk 
Önnek hírlevelet küldeni. 

Adatfeldolgozó: 

-postai úton: Hete Kálmán egyéni vállalkozó 4400 Nyíregyháza Lujza út 10/A 

e-mail útján rajalbirs@rajalbirs.hu e-mail címen. 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A 
személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésekor, illetve az érintett kérésére 
törlésre kerülnek. 

4.    Az adatok továbbítása 

Adatkezelő jogosult közvetlen üzletszerzési, illetve üzemeltetési céllal személyes 
adatot harmadik fél részére továbbítani. A harmadik személy a hozzá eljutott 
személyes adatokat köteles az elvárható gondossággal kezelni, a jelen Szabályzat V. 
fejezetében foglaltak szerint. 

5.    Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás 

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, 
valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerzésére.  A rajalbirs.hu hirdetési 
szolgáltatásai igénybevételéhez szükségesek személyes adatok, mely adatokat Érintett 
a regisztráció alkalmával ad meg adatkezelőnek. Az Érintett A rajalbirs.hu bizonyos 
szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent 
meghatározott felhasználásához 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az 
adatkezeléshez. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, 
illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az 
Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során 
megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Adatfeldolgozó céggel kötendő 
szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott 
személyes adatot megfelelő gondossággal kezeli. 

6.    Az Érintett jogai és kötelezettségei 

„2011. évi CXII. törvény 14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 



a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.” 

Érintett kérelmére történő tájékoztatásadás: 

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás 
kérésre kiterjedhet az Érintettnek az adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) 
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen 
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, 
legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A 
tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos 
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás 
a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik. 

Érintett személyes adatainak helyesbítése: 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 
adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az 
Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat- személyes 
adatai helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek 
megtörténtéről értesíti az Érintettet. 

Az adatok helyesbítése az érintett által is elvégezhetők, a rajalbirs.hu oldalán a 
bejelentkezést követően az adatok módosítása menüpontban. 

Az új adatátviteli jog lehetővé teszi az egyének számára személyes adataik áthelyezését 
egyik szolgáltatótól a másikhoz tehát megkönnyíti az adatcserét. 

Fontos továbbá a jogosultság az adat elfelejtéséhez, azaz, ha egy magánszemély többé 
nem akar hozzájárulni adatai feldolgozásához, és feltéve, hogy nincs megalapozott 
indok annak megőrzésére, az adatokat törölni kell. A “feledés joga” az egyének 
magánéletének védelmét kell szolgálja, nem pedig a múltbeli események törlését vagy 
a sajtószabadság korlátozását. Ez tehát nem jelenti azt, hogy az egyén minden egyes 
kérésére minden személyes adatot egyszerre és örökre törölni kell. Ha például az 
adatok megőrzése szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettség 
betartásához, az adatokat az erre a célra szükséges ideig meg lehet tartani. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 



A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt 
információkhoz hozzáférést kapjon. 

A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott 
feltételek esetén. 

Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban 
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

-az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 



Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése az adatkezelőre 
alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és 
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések az Ön 
kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán 
hozott intézkedésekről. 



Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 
az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához. 

 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 postai úton: Hete Kálmán egyéni vállalkozó 4400 Nyíregyháza Lujza út 10/A 

e-mail útján rajalbirs@rajalbirs.hu e-mail címen. 

Hozzájárulás visszavonása: 

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott 
hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a 
személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött 
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a 
hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik 
az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással 
érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges 
adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az 
érintettet. 

A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az 
adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a 
felhasználási feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével 
forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken. 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 



a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás  céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Érintett kötelezettsége: 

Az érintett tudomásul veszi, hogy az általa  a rajalbirs.hu-n megadott vezeték- és 
keresztneve valamint azonosítója a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek 
fejlécében megtalálható. 

Az érintett tudomásul veszi, hogy az általa  a  rajalbirs.hu-n megadott és a regisztráció 
során megjelölt nyilvános, nem nyilvános adatai valóságáért  a rajalbirs.hu felelősséget 
nem vállal. 

8.) Adatkezelő jogai és kötelezettségei: 

Személyes adat törlésének kötelezettsége: 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett kéri; 

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy 
a törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt – kivéve ha levéltári őrizetbe kell adni -; 

e) azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte. 

Személyes adat zárolásával összefüggő adatkezelői jogosultság: 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a 
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 



b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti. 

Tájékoztatás megtagadása 

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az adatkezelő az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban 
meghatározott esetekben megtagadja. 

Személyes adat megjelölése 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy 
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

Adatfeldolgozó: 

Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az 
Adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az Érintettel szemben az 
adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az 
adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok 
módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez. 

Adatkezelő felelőssége 

A  Rajal Birs ital Webáruház az érintett által megadott információkért felelősséget nem 
vállal. Amennyiben  a Rajal Birs ital Webáruház  tudomást szerez arról, hogy az érintett 
valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen 
adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem 
tartásával kárt okozott,  a Rajal Birs ital Webáruház  -nak jogában áll megtenni a 
szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi 
szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében. 

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik 
azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak 
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések 
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e 
az adattovábbítás jogalapja. 

9.) Jogorvoslatok 



Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének 
megtagadása miatt: 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követ? 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, 
törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Bírósági jogérvényesítés: 

Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése 
esetén , valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az adatkezelő 
ellen bírósághoz fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire 
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 

Külső szolgáltatók adatkezelése: 

A GoldCity -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató 
hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó 
számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások 
szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó 
böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek 
gyűjteni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató 
szervere szolgálja ki. 

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők 
tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 

A www.rajalbirs.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 
mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A 
mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud 
részletes felvilágosítást nyújtani. 

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó 
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha 
a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak 
lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de 
kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. 



A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja 
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők 
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti 
megnevezéssel van lehetőség. 

Adatfeldolgozó: 

Szállítás 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

A Magyar Posta azonosító adatai 

Teljes cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszám:01-10-042463 

Adószám:10901232-2-44 

Pénzforgalmi jelzőszám:18203332-06000412-40010125 

IV.-    ADATBIZTONSÁG 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa 
az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési 
rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt 
adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne 
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett 
alkalmazottai ismerhetik meg, azokat  a Rajal Birs ital Webáruház az adat 
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok 
tárolása magyarországi és külföldi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő 
kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel 
és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel 
arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen 
ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle 
telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve 
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési 
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 



Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a 
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 
az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, 
a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az 
Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az 
adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját 
törölni. 

Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük 
keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisunkban található 
adatok jogszabályszerű kezelésére. Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy – 
szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl – nincs ráhatása arra, hogy azon 
vállalatok, amelyek hozzáférnek az érintett adataihoz, betartják-e a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Adatkezelő nem vállal felelősséget 
az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, 
valamint az on-line adatátvitelért. 

 A GDPR tartalmazza azt a kötelezettséget, miszerint a személyes adatokat olyan 
módon kell feldolgozni, amely biztosítja azok megfelelő biztonságát, beleértve a 
személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, illetve a 
feldolgozáshoz felhasznált rendszer biztonságát. Ezért az adatkezelőnek értékelnie kell 
a személyes adatok feldolgozásában rejlő kockázatokat, és intézkedéseket kell tennie 
ezeknek a kockázatoknak a mérséklésére. 

 A vállalatoknak és szervezeteknek értesíteniük kell a nemzeti felügyeleti hatóságot az 
adatszivárgásról és lopásról, amelyek veszélyeztetik a felhasználókat. Abban az 
esetben, ha az adatkezelő képes bizonyítani, hogy a személyes adatok megsértése nem 
valószínű, hogy sérti a természetes személyek jogait, nem szükséges a bejelentés. 
Azonban probléma esetén az értesítéseket indokolatlan késedelem nélkül és – 
amennyiben megvalósítható – általában 72 órán belül kell benyújtani, miután az 
adatkezelők tudomást szereztek róla. Az adatkezelőnek továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatniuk kell az érintetteket a nagy kockázatú jogsértésekről annak érdekében, 
hogy a felhasználók megtehessék a szükséges intézkedéseket. Ez a kötelezettség akkor 
releváns, ha a személyes adatok megsértése nagy valószínűséggel magas kockázatot 
jelent a természetes személy jogaira nézve. Az adatvédelmi garanciákat a legkorábbi 
fejlesztési szakaszban be kell építeni a termékekbe és a szolgáltatásokba. 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 



Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további 
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az 
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az 
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

-az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás 
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

-az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat 
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

-a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a 
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha 
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 
jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

V.-    PIACKUTATÁS ÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából 
történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, 
milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt 



vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése. 

VI. –   HATÁLY 

1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi 
alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, 
megszerzett és kezelt adatra. 

2. Jelen Szabályzat 2018.05. 01. napján lépett hatályba. 

A VÁLLALKOZÁSOKRA ÉS A SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ, ÚJ 2018-S 
SZABÁLYOK 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-
organisations_hu 

3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Url: http://naih.hu 

 


