
Adatkezelési tájékoztató 

 

Tájékoztatásunk a www.repityke.com honlap és a honlapon elérhető webshop szolgáltatás 

nyújtásával kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. 

Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a www.repityke.com/.... oldalon. 

Németh Katalin egyéni vállalkozó (Székhely: 1048, Budapest, Nádasdy Kálmán utca 

21.2/5, Adószám: 68711298-1-41, Nyilvántartási szám: 52140523) (a továbbiakban 

szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen 

adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos 

adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 

rendelkezéseknek. 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 

hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), és megfelel AZ 

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

27.). 

 Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy 

megismerje hogyan kezeljük adatait. 
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Alapelvek 
 

 

1.    Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

2.    Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

3.    A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

4.    Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 

személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, 

így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás 

célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A 

szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul 

adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

5.   Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

6. A weboldal magyar elérhető és a szolgáltatásai is magyar nyelven elérhetőek el. 

 

A személyes adatokra vonatkozó alapelvek 
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek 

megfelelően történik. 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 

b) 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”); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 



e) 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”); 

f) 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”)  

Adatkezelés 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: 
Az adat kezelő: Németh Katalin 

Postai levelezési címe: 1048, Budapest Nádasdy Kálmán utca 21. 2/5. 

Email címe: repityke@gmail.com 

Telefonszáma+36205574013  

2.   Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre 

2.1.   Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli 

Adatkezelés 

fajtája 

Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés 

időtartama 

Online 

kapcsolatfelvétel 

az érintett által 

Az Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk 

(1) bek. a) 

pont) 

 E-mail cím 

 Név  

  

Az Érintett 

weboldalon feltett 

kérdésének 

megválaszolása  

Az Érintett 

adattörlésre 

vonatkozó 

kérelméig 

Termék 

vásárlásakor vagy 

szolgáltatás 

igénybevétele 

esetén megadott 

adatok 

Az Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk 

(1) bek. a) 

pont) 

Név, 

Lakcím 

Szállítási cím 

Telefonszám 

email cím 

A 

kapcsolatfelvételhez, 

a szabályszerű 

számla kiállításához, 

képzésekre való 

jelentkezéshez 

valamint a 

szállításhoz 

szükséges 

A szerződés 

teljesítéséig, 

kivéve a 

számlázási 

adatok 

mailto:repityke@gmail.com


 

 

Számlázási adatok 

kezelése 

Az 

Adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk 

(1) bek. c) 

pont) 

 Név 

 Lakcím 

Kapcsolattartás és 

szabályszerű számla 

kiállítása 

Számviteli 

törvényben 

meghatározott 

határidőig, tehát 

8 évig 

Hírlevél küldés Az Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk 

(1) bek. a) 

pont) 

 Név 

 E-mail cím 

  

Azonosítás, a 

hírlevélre való 

feliratkozás lehetővé 

tétele. 

Az Érintett 

adattörlésre 

vonatkozó 

kérelméig 

 

A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe 

venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például rendelést teljesíteni vagy hírlevelet 

küldeni. 

Termék vásárlásakor vagy szolgáltatás igénybe vétele az Érintett hozzájárulása, az Infotv. 

5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi 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. 

 

 

Hírlevél küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az Érintett külön erre irányuló kifejezett 

hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az Érintett a 

hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített 

elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban 

reklámküldeményt küldjön. 

 

 

 



Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. A személyes adatoktörlését, vagy módosítását az alábbi 

módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán utca 21. 2/5 címen, Németh 

Katalinnak címezve, 

- e-mail útján a repityke@gmail.com e-mail címen, 

- telefonon a +36205574013 számon. 

 

3. Az adatfeldolgozók (az adatfeldolgozók által ellátott tevékenységek, megnevezése és 

elérhetősége, tevékenysége, kezelt adatok köre, célja, időtartama, jogalapja) 
 

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a 

weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása 

céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére. 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést 

érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az 

Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem 

végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek 

tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók 

munkavállalói ismerhetik meg. 

 

3/1. A szállítás adatfeldolgozója 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Név: Fox Post Zrt.  

Cím: 3200 Gyöngyös Batsányi János utca 9 

Elérhetőség: 1097 Budapest, Tabiás u 36-38. 

weboldal adatszabályzta: 

https://csomagvarazslo.hu/pdf/02_Nyilatkozat_alairt_adatkezeles_megfelelosseg_kapcsan.pdf 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám. 

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett. 

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása. 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás 

lebonyolításáig tart. 

https://csomagvarazslo.hu/pdf/02_Nyilatkozat_alairt_adatkezeles_megfelelosseg_kapcsan.pdf


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

illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 

bekezdése. 

 

3/2. Az online fizetés adatfeldolgozója 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

PayPal 

Elérhetőség: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, 

Luxemburg. 

ÁSZF: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full 

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.  

4. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.  

5. Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a 

felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).  

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés 

lebonyolításáig tart.  

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

illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 

bekezdése. 

 

3/3. A tárhely-szolgáltató és adatfeldolgozója 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

www.wix.com 

Cím: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, at Wix.com Inc.  

Adatkezelési szabályzata: https://www.wix.com/about/privacy 

Elérhetősége: privacy@wix.com 

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

személyes adat.  

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

https://www.wix.com/about/privacy
mailto:privacy@wix.com


5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 6. Az 

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

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

illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 

bekezdése. 

3/4. A hírlevél adatfeldolgozója 

1. 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. 

 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, 

hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.  

3. 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.  

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

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás 

lehetővé tétele. 

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.  

 

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.   

6. 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.  

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

visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat 

az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, 

ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.  

10. Igénybe vett adatfeldolgozó: www.wix.com 

Cím: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, at Wix.com Inc.  

Adatkezelési szabályzata: https://www.wix.com/about/privacy 

Elérhetősége: privacy@wix.com 

https://www.wix.com/about/privacy
mailto:privacy@wix.com


11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, 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 közzétevője – 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. 

 

4. Adattovábbítás 
Az adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. 

 

5. A Webáruház használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű 

adatkezelés 
 

5/1. A Google Analytics alkalmazása 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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 

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


A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt 

tájékozódhat: 

http://www.google.com/analytics 

 

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy 

alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: 

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

 

5/2. Közösségi média pluginok 

A vállalkozás ismertségének fokozása érdekében a GDPR 6. cikk (1). bekezdés f) pontja alapján 

weboldalunkon megtalálhatók a Facebook közösségi háló pluginja és az Instagram Inc., 1601 

Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”) pluginja.  

 

Az e mögött rejlő reklámcél a GDPR értelmében jogos érdeknek tekintendő. Az adatvédelmi 

előírások szerinti működéséért való felelősséget az adott szolgáltatónak kell biztosítania. 

Az adatgyűjtés céljáról és terjedelmére, az adatok adott szolgáltató által történő további kezelésére 

és használatára, valamint az Ön erre vonatkozó jogaira és a magánéletének védelmét szolgáló 

beállításokra vonatkozó információ a szolgáltató érvényes adatvédelmi nyilatkozatában található, 

melyeket az alábbiakban belinkelünk. 

A közösségi hálók oldalain történő korábbi kijelentkezéssel és a telepített sütik törlésével 

megakadályozhatja, hogy a közösségi hálók hozzárendeljék a látogatása során Önről 

összegyűjtött információkat az adott közösségi hálón lévő felhasználói fiókjához. Ha Ön nem 

szeretné, hogy a közösségi hálók közvetlenül hozzárendeljék az Ön profiljához a weboldalunkon 

keresztül összegyűjtött adatokat, ki kell jelentkeznie weboldalunk látogatása előtt a megfelelő 

közösségi hálókból. A pluginok betöltését maximálisan megakadályozhatja böngészőjének 

bővítményei segítségével is, pl. a ScriptBlocker „NoScript” használatával, lásd: http://noscript.net. 

 

Továbi információ: 

 Facebook adatvédelmi nyilatkozata: https://www.facebook.com/about/privacy. 

 Instagram adatvédelmi nyilatkozata: http://instagram.com/about/legal/privacy/. 

 

6.Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek 

 

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy 

személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő 

által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az 

információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz. 

 

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok 

kiegészítését kérje. 

 

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén 

az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a 

http://www.google.com/analytics
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
http://noscript.net/
https://www.facebook.com/about/privacy
http://instagram.com/about/legal/privacy/


hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés 

esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat 

az Adatkezelőn keresztül eljutott. 

 

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja 

az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az 

Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, 

vagy az Érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az 

Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett 

a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték. 

 

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik 

Adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag 

megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetette, ha az adatkezelés 

hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az 

adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). 

Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével 

kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat. 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem 

nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja 

a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő 

helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. 

Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül 

tájékoztatja. 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás  

visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott 

elérhetőségein gyakorolhatja. 

 

Az Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 

5., www.naih.hu, telefon: (06 1) 391-1400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy 

választása szerint az Adatkezelő székhelye, az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszékhez fordulhat. 

 

 

http://www.naih.hu/


7.Adatbiztonság 
1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa 

az érintettek magánszférájának védelmét.  

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, 

SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat 

az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen 

• a jogosulatlan hozzáférés, 

• a megváltoztatás,  

• a továbbítás,  

• a nyilvánosságra hozatal,  

• a törlés vagy megsemmisítés,  

• a véletlen megsemmisülés és sérülés, 

• az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt 

adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és 

jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az 

adatkezelő gondoskodik:  

• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,  

• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,  

• a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.  

 

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat  

• a jogosult számára rendelkezésre álljon,  

• hitelessége és hitelesítése biztosított,  

• változatlansága igazolható, legyen.  

 

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között  

• a számítástechnikai csalás,  

• a kémkedés,  

• a számítógépvírusok,  



• a spam-ek,  

• a hack-ek  

• és egyéb támadások ellen. 

8. Az adatok fizikai tárolásihelyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) 

a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat 

fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, 

internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan 

képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét 

vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.  

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező 

számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak és melyeket a 

repityke.com rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az 

automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy 

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb 

személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze 

nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a repityke.com adatkezelője ( Németh Katalin) fér 

hozzá. 

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatok megismerők köre 

Nincsen olyan szervezet melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek a 

bekért adatokra vonatkozólag. 

 

8.Értelmező fogalmak  
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;  

2. 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;  

3. 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;  

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége. Különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  



5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;  

6. 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;  

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

Zárszó 
 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

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

 

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

 - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)  

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról;  

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (különösen a 6.§-a) 

 - 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 2003. évi C. törvény az 

elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú 

online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról - A Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi 

követelményeiről 

 

Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 



Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás 

adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik 

az adatkezelőt.  

A repityke.com üzemeltetője Németh Katalin egyénivállalkozó a hatóságok részére – 

amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak 

annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 
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