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1. Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Schandl Nikolett E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Halasi út 3/A
Az adatkezelő e-mail címe: hello@moonojewelry.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 269 3880
Honlap: www.moonojewelry.com

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a
kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
2.1. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az
Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott
jogi kötelezettség teljesítése.
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Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8
évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezelő megnevezése: Schandl Nikolett E.V.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám: +36 70 269 3880, E-mail cím: hello@moonojewelry.com
2.2. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.
§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítjuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-4
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 40/464-646
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
Az adatfeldolgozó telephelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
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Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 999 0369
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.

2.3. Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Fondy Ltd.
Az adatfeldolgozó székhelye: 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT England. Fondy
Ltd.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +44 020 3966 5675
Az adatfeldolgozó e-mail címe: help@fondy.eu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés
végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és
címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

2.4. További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes
tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi
háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak,
milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek
tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény
kizárja.

3. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatok védje 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.

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
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Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
● a tájékoztatáshoz való jog,
● az adatok helyesbítéséhez való jog,
● az adatok törléséhez való jog,
● az adatok zárolásához való jog,
● a tiltakozás joga.
●
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az
adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére
(így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
● 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 és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
● ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül
írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

5. Jogorvoslati lehetőségek
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Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
tájékoztatót.
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7. Cookie (“süti”) szabályzat
Cookie-k („sütik”) jelentése:
A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely
a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. Egyes sütik
elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez „folyamat sütik”, mások információkat
gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé
és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző
bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek hosszabb ideig a számítógépen
maradnak. Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük
kapcsán,
részletes
információkat
talál
a
www.allaboutcookies.org
vagy
a
www.aboutcookies.org oldalon.
A cookie-k (“sütik”) célja:
A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és
ezáltal a honlap használatának megkönnyítése. A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy
információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait
látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb
felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. Statisztikák gyűjtése, melyek
elemezése segít megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a
további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk. A weboldal
továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően. Célzott
hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük
meg.
A cookie-k (“sütik”) típusai:
● Munkamenet sütik: A honlap böngészéséhez, a funkciók használatához
szükségesek, többek közt lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban
vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Ezen „sütik” nélkül a honlap
zökkenőmentes működése nem garantálható. Érvényesség ideje az adott látogatás
időtartalmára terjed ki, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával
automatikusan törlődnek.
● Használatot támogató sütik: Lehetővé teszik, hogy a honlapunk megjegyezze, hogy
milyen működési módot választott. (Nyelvválasztás, a kereső hány találatot jelenítsen
meg stb.) Ez az okból történik, hogy az oldal következő látogatásával ez ne kelljen
újra megadnia. A preferenciákat tároló „sütikben” lévő információk nélkül honlapunk
kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
● Hirdetéshez kapcsolódó sütik: Céljuk, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább
érdeklő vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg a
honlapon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk. A honlap az
alábbi szolgáltatók „célzó- és hirdetés sütijeit” használja:
○ Google Adwords: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a
következő linken keresztül érhető el: https://policies.google.com/privacy
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○
○

●

Facebook: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő
linken keresztül érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/
Wix (Weboldal szolgáltató): A szolgáltatással kapcsolatos részletes
tájékoztatót
a
következő
linken
keresztül
érhető
el:
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

Teljesítményt biztosító sütik: Információt gyűjtünk arról, hogy a látogatóink, hogyan
használják honlapunkat (a látogatók melyik oldalt tekintették meg, hány oldalt
keresett fel stb.) Ez annak érdekében működik, hogy a honlapunkat látogatóink
igényeinek megfelelően tudjuk tovább fejleszteni. A honlap az alábbi szolgáltató
analitikai célú „sütijeit” használja:
○ Google Analytics: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a
következő
linken
keresztül
érhető
el:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Elfogadás a weboldalra látogatás által:
Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt „sütik” segítségével. Honlapunkra
látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az
adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan - sütiket
használ. Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a
számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát
korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.
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