
Adatvédelmi szabályzat  
  

Jelen weboldalt a Tóth József üzemelteti. (továbbiakban: üzemeltető) Kérjük, hogy a weboldal 
használata előtt olvassa el jelen szabályzatot. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön a weboldal 
használatával a jelen szabályzatot elfogadja. 

Jelen szabályzat célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása 
annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása 
maradéktalanul biztosítva legyen. Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti adatkezelési 
gyakorlatunkat és azokat a lehetőségeket, amelyekkel megismerheti, hogyan 
gyűjthetünk  adatokat Önről és internetes tevékenységéről. 

Tóth József a www.szomodilevendulas.hu internetes honlap üzemeltetése során az internetes 
felületen elérhető tartalmak felhasználói vonatkozásában ezen felhasználók tekintetében 
adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának 
biztosítása, a személyre szabott kommunikáció elérése. Tóth József az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelő eljárást az információs önrendelkezési jogról és az információ 
szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban garantálja. 

Ez az adatvédelmi szabályzat a Tóth József tulajdonát képező webhelyre, tartományra, 
alkalmazásra, az ezen keresztül értékesített  termékekre és szolgáltatásokra érvényes. A 
felhasználóknak az adatkezelés jogalapjáról és céljáról való tájékoztatása jogszabályi 
követelményének való megfelelését szolgálja az Adatvédelmi szabályzat részét képező 
adatvédelmi nyilatkozat. 

Adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak: 
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy; 
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; 
különleges adat: 
– a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre vonatkozó személyes adat, 
 – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat; 
  

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
 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 adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így 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; 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
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; 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
  

Különleges adatokat az üzemeltető semmilyen körülmények között nem kér be és nem tart 
nyilván. 

Személyes adatokat az érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül az üzemeltető nem 
szolgáltat ki harmadik félnek. 

Adatkezelő megnevezése 
 
Az adatkezelő a www.szomodilevendulas.hu weboldal tulajdonosa Tóth József 

Székhelye: 2896 Szomód Fő u. 6. 
Telefonszáma: 06 20 219 84 17 

E-mail címe: szomodilevendulas@gmail.com 

Képviselője: Tóth József 

  

Személyes adatok védelme 
 
Az adatkezelés Tóth József által követett elvei 
 
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. 



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. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés 
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

  

Az adatkezelés jogalapja, célja 
 
Az Infotv. értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy 
jogszabályi felhatalmazás van rá. 

Jelen weblappal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A 
www.compactbolt.hu internetes oldalon elérhető tartalmak felhasználója a szolgáltatás saját 
elhatározáson alapuló igénybevételével elfogadja az üzemeltető szolgáltatási és adatkezelési 
feltételeit és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes 
adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő 
tájékoztatáson  alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az internetes oldalon elérhető szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása, az adatkezelővel szerződés kötése és annak végrehajtása. 

Adatkezelés történik többek között az alábbi tranzakciók végrehajtásakor: 

–          termékek vagy szolgáltatások megrendelése 

  

A kezelendő adatok meghatározása: 

–          kapcsolattartási elérhetőség: név, cím, telefonszám, e-mail cím 

–          kapcsolat felvételi beállítás: jelszó, felhasználói azonosító 

Adatok felhasználása: 

–          tranzakció végrehajtása 

–          termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció 

–          újszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató 

–          promóciók 

–          termékekhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel 



Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatások elérhetőségének illetve  teljesítésének időtartama 

Az érintett hozzájárulásával történt adatkezelés alapján az adatkezelő a felvett adatokat törvény 
eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  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. 
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás 
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más 
ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni 
kell. 

  

 Az adatbiztonság követelménye 
 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy 
az  biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

  

Az érintettek jogai és érvényesítésük 
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés 
kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 
feldolgozó által feldolgozott személyes 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 a személyes 
adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 
felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás 
megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás 
lehetőségéről. 

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. 



A személyes adatot törölni kell, ha  kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, az hiányos vagy téves 
– és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az 
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 
lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

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. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 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. 

A felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)  fordulhat az 
adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban felmerült panasz esetén. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az 
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 

  

Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata 
 
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie 
adatkezelése körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 



  

2. 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. 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

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

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a 
látogatók nyomon követése. 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

c_i session: felhasználónév, e-mail cím – azonosításhoz a belépésnél  – 2 óránként törlődik, 5 
percenként frissül, 

utolsó megtekintett termékek: 10 év után törlődik, 
chates username: 10 év után törlődik, 
kedvenc termékek: 10 év után törlődik, 

php session id: böngésző bezárásával törlődik. 

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k 
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

8. 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. 

9. 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 Analytics 

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a 
Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok 
az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt 
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 
  

  

Facebook 

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/


1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási 
tevékenysége körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, 
illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és 
lájkolta a weboldalt. 

4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, 
termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 
és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok 
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ 
címen tájékozódhat az érintett. 

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, 
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal 
szabályozása vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), 
(http://www.facebook.com/about/privacy/) 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 
Facebook.com weboldalon. 

  

Böngészők cookie kezelése 
 
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, 
látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére: 

  

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.microsoft.com/kb/196955


  

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat: 

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html 
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200  /Turn_off_cookie
s_in_the_browser_60_1072866_11.jsp 
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042 
  

Zárszó 
  

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

–          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

–          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 

 

http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200%20%20/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200%20%20/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/PH5042

