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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a DELI BALÁZS egyéni vállalkozó (székhely: 3323 Szarvaskő, Iskola utca 

8. szám, a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett http://biobolteger.hu weboldalon történő 

személyes adatok kezelését szabályozza.  

A személyes adatok kezelése minden esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történik, különös tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EK rendeletére ( a 

továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényre, illetve az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényre. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa vagy 

kiegészítse, melyről külön tájékoztatás formájában hívja fel a figyelmet. 

 

1.  ADATKEZELŐ ADATAI: 

Név: Deli Balázs egyéni vállalkozó 

Székhely: 3323 Szarvaskő, Iskola utca 8. 

Adószám: 78203510-2-30 

Központi elérhetőség: +36 70 775-5006 

E-mail cím: biobolteger@biobolteger.hu 

 

Adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Oleander Informatikai Kft. 

Cím: 3534 Miskolc, Gőz utca 7. 

E-mail: iroda@honlap.hu 

Tel.: +36 46 200 400 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: 

2.1. Marketing célú adatkezelés, hírlevél küldése: 

     a) családi és utónév:  (kötelező megadni) 

        - az adatkezelés célja: az Érintett neve az Érintettel történő kapcsolattartáshoz szükséges. 

mailto:biobolteger@biobolteger.hu
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        - az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes 

hozzájárulása, melyet az adat felvétele során ad meg az Adatkezelő számára. 

       - az adat tárolásának ideje: az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a 

hozzájárulását a biobolteger@biobolteger.hu e-mail címre, illetve a Vitál Centrum Biobolt levelezési 

címére (3300 Eger, Jókai utca 10. szám) küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

  b) e-mail cím: (kötelező megadni) 

    - az adatkezelés célja: az Érintett e-mail címe az Érintettel történő kapcsolattartáshoz szükséges. 

   - az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

   - az adat tárolásának ideje: az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a 

hozzájárulását a biobolteger@biobolteger.hu e-mail címre, illetve a Vitál Centrum Biobolt levelezési 

címére (3300 Eger, Jókai utca 10. szám) küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

2.2. Sütik (Cookie-k) 

A süti egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön 

számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. Az Ön eszköze a sütit 

meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal 

„megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési 

beállítások) egy meghatározott időtartamra. 

A weblapon alkalmazott sütik a következő kategóriákba sorolhatók: 

    a)  A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. A weboldal technikai működéséhez 

(pl. a grafikai tartalmak hibátlan megjelenítéséhez) feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs 

lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek. 

  b)   A nem feltétlenül szükséges teljesítmény, hirdetési vagy egyedi beállításokkal kapcsolatos sütik. 

Ezen utóbbiak be- és kikapcsolására a „Beállítások” menüpontban van lehetőség. 

 Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása. A 

weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik kivételével (amelyek nem gyűjtenek 

személyes adatnak minősülő információkat) a sütik alkalmazása az ön kifejezett és megfelelő 

tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A 

beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van. 

A weboldalon használt sütik: 

-ga: célja a felhasználók megkülönböztetése, adatkezelés időtartama 2 év. (Google Analytics) 

-gat: lekérdezési limit szabályozása, időtartama 1 perc. (Google Analytics) 

-gid: célja a felhasználók megkülönböztetése, adatkezelés időtartama 24 óra. (Google Analytics) 

 

  Az adott sütiről bővebb információ elérhető itt:    

mailto:biobolteger@biobolteger.hu
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- Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/Google 

Analitycs tájékoztató:  GA/GID cookie-k 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 

- Facebook 

tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 

3. ÉRINTETTEK JOGAI: 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a 

felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG (GDPR 15. cikke) 

Az Érintett jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő 

kezeli-e és ha igen, akkor jogosult hozzáférni a következő információkhoz:  

• az adatkezelés célja,  

• az érintett személyes adatok kategóriái, 

• a címzetteket, amelyekkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő 

megkapta,  

• a tervezett megőrzési időtartamot, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 

• az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, 

• az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba 

vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos 

többletgaranciákra vonatkozó információkat.  

• az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy példányban az 

Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri. 

 HELYESBÍTÉS JOGA (GDPR 16. CIKK) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a 

hiányos személyes adatok kiegészítését. 

TÖRLÉSHEZ (ELFELEDTETÉSHEZ) VALÓ JOG (GDPR 17. CIKK) 

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
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Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

• az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

• Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai 

célból; 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (GDPR 18. CIKK) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

• az Érintett 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 az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

• 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. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
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természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

ADATHORDOZÁSHOZ 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, és 

ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. 

TILTAKOZÁS JOGA (GDPR 21. CIKK) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az 

esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST (GDPR 22.CIKK) 

Az Érintett 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. 

VISSZAVONÁS JOGA (GDPR 7.CIKK)  

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 

4.  JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Jogai megsértése esetén az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet 

tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult 

bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

Adatvédelmi hatósági eljárás esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Tel: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:  http://naih.hu 

Hivatali kapu: NAIH / KRID száma: 429616918 

http://naih.hu/
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5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése 

esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben 

Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási 

kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


