
Adatvédelmi nyilatkozat 

Érvényes 2020.október 1. napjától. 

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek 
vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, 
hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. 

Az adatokat a Vasi Dióbirtok Kft. kezeli, és ez a vállalkozó felelős a személyes adatok kezeléséért. 

Az adatkezelő címe: Vasi Dióbirtok Kft. 9836 Csipkerek HRSZ 488. 
Az adatkezelő elérhetősége: info@vasidiobirtok.hu 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A 
felhasználó regisztrációnál, vásárlásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott 
személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vásárlók 

  

A személyes adatok gyűjtése 

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk: 

- a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, 
a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét; 

- információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás 
adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait; 

- a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott 
információkat, például: a neve, e-mail címe; 

- a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat; 

- a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran 
és milyen körülmények között használja weboldalunkat; 

- az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal 
kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe 

- az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok 
tartalmát és metaadatait; 

- minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra. 

  

Az Ön személyes adatainak felhasználása 



A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban 
vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a 
következő célokra használhatjuk fel: 

- a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása; 

- a weboldalunk testreszabása az Ön számára; 

- a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára 

- a weboldalunkon keresztül megrendelt termékek eljuttatása az Ön részére; 

- számlák és fizetési összesítők küldése az Ön számára 

- nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére; 

- olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért; 

- email hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a 
hírlevelet); 

- harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a 
harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján); 

- a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése; 

- a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát 
üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint 

- egyéb felhasználások. 

  

A személyes adatok megőrzése 

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási 
kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges. 

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és 
érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén. 

Adózási okokból szükséges megőriznünk a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy 
jogi kötelezettségeinkenk eleget tegyünk.  

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, 
ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat. 

  

Az Ön jogai 



Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes 
adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását 
vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a 
következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak: 

Az oldal felhasználóinak, személyazonosságuk bizonyítását követően jogában áll kérnie egy másolatot a 
www.vasidiobirtok.hu  által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen 
teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül. 

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van 
az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket 
info@vasidiobirtok.hu  e-mail címen. 

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a 
kérést követő 14 napon belül. 

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek 
(szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt 
szolgáltató partnerek is. 

 Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH 

honlapján tájékozódhatnak bővebben.  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 
Telefon: 06.1.391.1400, 

Fax: 06.1.391.1410, 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 

  

  

Cookie szabályzat 

A szolgáltató a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. 
cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. 

A weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével gyűjtünk adatot. A  
naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött 
információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. 

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy 
a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. 

A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például: 



- az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását 
érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, 
„Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra; 

- A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: 
„Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások 
használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint 

- A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és 
vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, 
„Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” 
résznél. 

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon 
pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára. 
 


