Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
1. A Gibicsár és Társa NewLine Könyvkiadó Kft. (7585 Bakháza, Kossuth u. 62., adószám: 27993062-2-14, továbbiakban
„Kiadó”) adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy szolgáltatásával
kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott szabályoknak. Kiadó a https://shop.newlinekiado.hu
weboldalon (továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek
(továbbiakban „Vásárló”) számára tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről.

I. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA:
1. Kiadó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult kezelni a Vásárló azonosításához szükséges személyes adatokat.
2. Az adatkezelés célja a https://shop.newlinekiado.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának
biztosítása. A Vásárló személyes adatainak ismerete hiányában Kiadó nem képes eleget tenni a távollévők között létrejött
szerződésben vállalt kötelezettségeinek.
3. A Vásárló által megadott személyes adatok helyességét Kiadó nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az
azt megadó személy felel. A Vásárló az e-mail címének megadásával egyben kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címre
érkező levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.
Adatkezelés célja: kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, adatkezelő és Vevő között
létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, igénybe vett
szolgáltatások nyomon követése.

II. ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK:
1. A https://shop.newlinekiado.hu weboldalon a Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a
Gibicsár és Társa NewLine Könyvkiadó Kft. (7585 Bakháza, Kossuth u. 62., adószám: 27993062-2-14) jogosult.
2. Kiadó kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.
3. Kiadó harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe.
4. Kiadó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat célhoz kötötten használja fel a rendelések teljesítéséhez. Az adatokat
harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókat:
1. Magyar Posta Zrt., székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg.:01-10-042463, Adószám: 10901232-2-44, E-mail:
ugyfelszolgalat@posta.hu
2. Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám:
HU25353192), A Barion sütikezelési szabályzata bővebben itt érhető el.
5. Kiadó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és ezen
adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és időtartamban, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása
mellett, kezeli.
6. Kiadó az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel,
megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy
sérüléssel szemben.
7. Minden adat kezelése önkéntes adatközlésen és hozzájáruláson alapul.
8. Kiadó jogosult a Vásárlónak – erre vonatkozó, külön hozzájárulása, feliratkozása esetén – online hírlevél szolgáltatás útján,
tájékoztató jellegű küldeményeket küldeni.

III. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
1. A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a személyes adatainak törlését a
Kiadótól írásban nem kéri. A törlés időpontja a Vásárló törlés iránti kérelmének Kiadó részére – elektronikus vagy postai úton –
történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.
2. Kiadó köteles a Vásárló személyes adatait törölni:
1.
2.
3.
4.

Ha
Ha
Ha
Ha

annak kezelése jogellenes.
a személyes adat hiányos, vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható.
az adatkezelés célja megszűnt.
a személyes adat törlését bíróság, vagy hatóság elrendelte.

3. A személyes adatok kérésre történő törlését/helyesbítését követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

IV. A VÁSÁRLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEI:
1. Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, valamint az adatkezelési cél
megvalósulásakor azok törlését. Vásárló kérelme esetén Kiadó a kérelem hozzáérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, valamint az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
2. Kiadó jogosult a Vásárlónak – erre vonatkozó, külön hozzájárulása esetén – online hírlevél szolgáltatás útján, tájékoztató jellegű
küldeményeket küldeni. Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor
korlátozás és indokolás nélkül visszavonja. A hírlevélről leiratkozni a hírlevélben lehet. A leiratkozást követően a leiratkozás
időpontjával kezdődően további hírlevél nem kerül kiküldésre.
3. Ha Kiadó a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét
nem teljesíti, köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni a
Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokairól.
4. Amennyiben a Vásárló a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével
szemben az illetékes bírósághoz fordulni, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni az alábbi
elérhetőségek egyikén:

5. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
1. Kiadó jogosult és köteles, minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes
hatóságoknak (bíróság, az ügyész-, és a nyomozóhatóság) továbbítani, amelyek tekintetében őt, a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 71.§ szakasza alapján a hatóság adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből
származó következmények miatt Kiadót nem terheli felelősség.
2. A Vásárló jogosult továbbá személyes adatának kezelése ellen tiltakozni
1. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik; valamint
2. a törvényben meghatározott minden egyéb esetben.
3. A tiltakozást Kiadó, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz. Kiadó a döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja.
4. Ha a Vásárló a Kiadó – fentiek alapján meghozott – döntésével nem ért egyet, illetve ha Kiadó elmulasztja a fentiekben
meghatározott határidőt, úgy a Vásárló jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
– bírósághoz fordulni.
5. A Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

V. TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON ELHELYEZETT SÜTIK HASZNÁLATÁRÓL
Kiadó (Adatkezelő) weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ.
A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok
meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépen és csak a honlap
látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és
ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk
találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.
A honlap megfelelő működése érdekében az Érintettnek a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát!
Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyomon követése, csalásmegelőzés
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a.. pont)
Kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, előzőleg meglátogatott oldal
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai
mérések pontatlansága

V. JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK NAPJA:
1. Jelen tájékoztató a webáruházban történő közzététel napjával (2020.07.23.-án) lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
2. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Kiadó
köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban)
tájékoztatni.
Bakháza, 2020. 07.20.

