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Az AUTO-TRADE'91 Kft.
külső adatvédelmi tájékoztatója
(az originalstore.hu webshopban olvasható tájékoztató)
Az AUTO-TRADE'91 Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Szérűskert utca 120.,
Cégjegyzékszáma: 12-09-003603, adószám: 12578144-2-12, telefonszám: Skoda
és
Fiat
szalon:
32/512-243,
Skoda
szerviz:
32/512-244,
e-mail:
skodaert@autotrade91kft.hu; autotrade@globonet.hu, önállóan képviseli:
Szviták Tamás ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián,
info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt
összefoglalóan és röviden az általa az originalstore.hu webshopban végzett
adatkezelési tevékenységekről és egyéb releváns tényekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy


az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez
való
jog
és
az
„elfeledtetéshez”
való
jog,
az
adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az
adathordozhatósághoz való jog, részletesen lásd a tájékoztató végén) a
skodaert@autotrade91kft.hu; autotrade@globonet.hu e-mail címre,
vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg,
továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a
hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a
lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak
lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel
kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az
érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az
érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást
kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban
(ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról
nyilvántartást vezet.



az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai
körében gondoskodik különösen:
o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő
rendszer)
jogosulatlan
személyek
általi
hozzáférésének
megtagadásáról,
o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról,
o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli
berendezés
útján
történő
használatának
megakadályozásáról,
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o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult
személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott
személyes adatokhoz férjenek hozzá,
o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely
címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották
vagy bocsáthatják rendelkezésére
o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az
adatkezelő rendszerbe
o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó
szállítása
közben
történő
jogosulatlan
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról
o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer
helyreállítható legyen.
o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a
tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem
lehessen megváltoztatni.


az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő
székhelyén/telephelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre
az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.



profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.



adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában
történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója
fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott
adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy
az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz.
mellékletben került megnevezésre.



cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.



az alábbi összefoglalás kizárólag az Adatkezelő webshopon keresztül
végzett adatkezeléseit tartalmazza, és Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy más módon, csatornán keresztül végez további
adatkezeléseket, amelyekről külön nyújt tájékoztatást.

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az érintett
önkéntes
Minden
Lásd részletesen
cél
számára
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
megvalósulásái
megfelelő
vagy
személy,
tájékoztatójába
g, vagy törlési
információ
jogszabályi
ideértve egy
n/leírásában
kérelemig,
nyújtása és
köt.
szervezet
vagy
ezzel
teljesítése,
nevében

Mód
elektronikusa
n és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

Forrás
Érintettek
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összhangban
a
kapcsolattart
ás

vagy
megállapod
áson alapul,
vagy
jogos
érdek vagy
létfontosságú
érdek

eljáró
képviselőt is,
aki az
Adatkezelőv
el
kapcsolatba
kerül és az
Adatkezelőt
ől
információt
kér/kap

jogszabályban
meghatározott
határidőben,
vagy
elévülési
időben, vagy
jogos érdek
megszűnéséig

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
az érintettel
önkéntes
Minden
Lásd részletesen
cél
elektronikusa
megvalósulásái n és/vagy
történő
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
g, vagy törlési
kapcsolattart vagy
személy,
tájékoztatójába
papír
kérelemig,
ás, felmerülő
jogszabályi
ideértve
n/leírásában
alapon,
vagy
kérdések,
köt. teljesítése, szervezet
manuálisan
jogszabályban
kérések és
vagy
nevében,
történik
meghatározott
egyebek
megállapodá
képviseleté
határidőben,
vagy
megválaszol
son
alapul, ben eljáró
elévülési
ása,
vagy
jogos természetes
időben, vagy
megoldása
érdek
vagy személyt is,
jogos érdek
jogszabályi
aki az
megszűnéséig
kötelezettség,
egyszeri
vagy
információk
létfontosságú
érésen túl
érdek
folyamatos
an, vagy
rendszerese
n
kapcsolatot
tart az
Adatkezelő
vel

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
címzett teljes
önkéntes
Minden
Név, e-mail
körű
hozzájáruláso természetes
cím, IP cím
általános,
n alapul
személy, aki az
vagy
Adatkezelő
személyre
híreiről,
szabott és
akcióiról,
rendszeres
kedvezményeir
tájékoztatása
ől rendszeresen
az
értesülni kíván,
Adatkezelő
ezért személyes
legújabb
adatainak
akcióiról,
megadásával a
eseményeiről,
hírlevél
híreiről
szolgáltatásra
feliratkozik

Időtartam
Leiratkozásig

Forrás
Érintettek

Mód
feliratkozás
elektronikusan
vagy papír
alapon,
manuálisan
küldés
elektronikusan
,
automatizálta
n
leiratkozás
elektronikusan
vagy papír
alapon,
manuálisan
történik.

Forrás
Érintettek

Weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Forrás
az érintett
önkéntes
Minden
lásd részletesen
érintett kérésére elektronikusan
érintettek
adatainak
hozzájárulás
természetes
a weboldalon
törlésig, vagy
, betáplálás
rögzítése,
személy, aki az
jogos érdek
manuálisan,
jogosultságai
adatkezelő
megszűnéséig
nyilvántartási
nak,
weboldalára
rendszerbe
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kedvezmény
einek,
hozzáférésén
ek
megadása,
érvényesítése
, ellenőrzése,
a
szolgáltatások
igénybe
vételének
megkönnyítés
e, valamint a
kapcsolattart
ás

önkéntesen,
személyes
adatainak
megadásával
regisztrál

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
a weboldalra
önkéntes
Minden
e-mail cím,
érintett kérésére
bejelentkező
hozzájárulás
természetes
jelszó, IP cím
törlésig, jogos
érintettek
személy, aki az
érdek
azonosítása,
Adatkezelő
megszűnéséig
jogosultságai
weboldalára
nak
belép
biztosítása,
ellenőrzése

történő
rögzítés
automatikusa
n

Mód
elektronikusan
,
automatizálta
n, titkos
csatornán
keresztül

Forrás
érintettek

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Forrás
a
Fogyasztó
Minden
Regisztráció és
Visszautasításig
Elektronikusan, Érintettek
megrendelés
esetén a
természetes
bejelentkezés
vagy 8 évig,
feldolgozás
leadása,
megállapod
személy,
során kezelt
mert számviteli
manuálisan
valamint a
ás,
ideértve
adatok,
bizonylat
történik
kapcsolattart
kapcsolattart szervezet
továbbá a
alapját képezi,
ás
ók adatainak nevében eljáró
megrendelés
kezelése
kapcsolattartót
tárgya,
jogos
is, aki az
megrendelés
érdeken
Adatkezelőtől
időpontja, IP
alapul
terméket
cím
(szolgáltatást)
rendel
Érintetti (törzsvásárlói) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
érintettek
önkéntes
Minden
Lásd
a törzsvásárlói
azonosítása,
hozzájáruláso természetes
részletesen az
szabályzatban
jogosultságai
n alapul,
személy,
adatkezelés
meghatározott
nak
vagy
ideértve
tájékoztatójáb
határidőben,
(kedvezmény
megállapod
szervezet
an/leírásában
vagy
eik)
áson alapul
nevében eljáró
érintett kérésére
megadása és vagy
természetes
törlésig,
ellenőrzése,
jogos
személyt
adategyeztetés
az érintettek
érdeken
(képviselő,
sikertelensége
tájékoztatása
alapul (ha az
kapcsolattartó)
miatt történő
a kizárólag
érintett
is, aki teljesítette
törlésig,
törzsvásárlókn kapcsolattart a törzsvásárlóvá
érintett halála
ak szóló
ó/képviselő
válás feltételeit
miatt történő
kedvezmény
az
és bekerült az e
törlésig,
ekről,
Adatkezelőv
célt szolgáló
ha Adatkezelő
akciókról,
el kötött
nyilvántartásba.
érdeke
egyebekről,
megállapod
megkívánja,
kapcsolattart
ásban)
akkor az érdek
ás
megszűnéséig
tart. Adatkezelő
a nyilvántartást
maradandó
értékűnek
nyilváníthatja,

Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan

Forrás
érintettek
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ezért a benne
szereplő
adatokat nem
lehet törölni.

Történik adatközlés?
Adatközlés (adattovábbítás, -átadás) történik az alábbiak szerint:
a. Termékek kiszállítása, fuvarozása céljából
b. Címzettek:
i. Magyar Posta Zrt.
1. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
2. Telefon: +36 1 767 8200
3. Webcím: http://www.posta.hu
4. E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
ii. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
1. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
2. Telefon: +36 29 88 66 70
3. Webcím: https://gls-group.eu/HU/hu/home
4. E-mail: info@gls-hungary.com
iii. DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft.
1. Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.
2. Telefon: +36 1 501 6200
3. Webcím: https://www.dpd.com/hu
4. E-mail: dpd@dpd.hu
c. Könyvelés céljából
d. Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
i. ACCOUNT SYSTEM Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
1. Székhely: 3100 Salgótarján, Pécskő utca 6. I. em. 1.
2. Telefon: +36 32 422 751
3. E-mail cím: acco@upcmail.hu
e. Online fizetés teljesítése céljából
f. Címzett megnevezése és elérhetősége:
i. CIB Bank Zrt.
1. Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
2. Telefon: +36 1 423 1000
3. Webcím: https://www.cib.hu
4. E-mail: cib@cib.hu
g. Tárhely-szolgáltatás céljából
h. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
i. Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4/A X.em. 241.
2. Telefon: +36 1 789 2 789
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3. Webcím: https://tarhely.eu
4. e-mail: support@tarhely.eu
Az érintett jogai
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett 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 az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést
kapjon.
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján
alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike
megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más
műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja,
egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az
adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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
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akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.
Panasztétel és bírósághoz fordulás joga (GDPR 77. és 78. cikk)
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
Ha érintett megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint
illetékes bírósághoz.
Kik kezelik az adatokat?
Az adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező Munkatársai, kizárólag a
feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Weboldal működésével kapcsolatos adatkezelések: GOOGLE ADWORDS
KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. 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“).
2. 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.
3. 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.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. 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.
6. 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.
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7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi
oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
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 cookiek 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
Lezárva: 2019. október hó 21. napján
Szviták Tamás ügyvezető
AUTO-TRADE'91 Kft.
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