
Adatkezelési tájékoztató 
1. Adatkezelő 
Üzemeltető: 
Cégnév: Tuxedo Kft. 
Székhely: 2146 Mogyoród, Ródi u. 57. 
Telephely: 2146 Mogyoród, Ródi u. 57. 
Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Ródi u. 57. 
Adószám: 24948403-2-13 
Cégjegyzék szám: 13-09-196244  
A nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság 
A nyilvántartó jegyző: dr. Fila László 
Kereskedelmi engedély száma: 10/2020 
Bankszámlaszám: OTP Bank 11701004-25965236-00000000 
Elektronikus elérhetőség: info@ecoszatyor.hu 
Telefonos elérhetőség: 0620/360-48-48 
Tárhely szolgáltató 
A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft. 
A tárhely-szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241. 
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu 
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.tarhely.eu 
A honlap-szolgáltató neve: Tuxedo Kft.  
A honlap-szolgáltató címe: 2146 Mogyoród, Ródi u. 57. 
A honlap-szolgáltató e-mail címe: info@ecoszatyor.hu 
A honlap-szolgáltató weboldala: www.ecoszatyor.hu 
  
2. Adatvédelmi irányelvek: 
A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a 
szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A 
Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései 
szerint jár el. 
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. 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az 
e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során 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 e törvény, valamint az 
egyéb 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 www.ecoszatyor.hu webáruház böngészése közben cookie-kat (sütiket) állítottunk be a 
böngészőjében. A sütik névtelen információkat tárolnak a webáruház használatáról, mint pl. 
a kosárba helyezett termékekről, kiválasztott nyelvről, valutáról. A sütik által lekérdezett 
adatok titkosítva vannak elmentve, amit a Szolgáltató szervere tud visszafejteni és 
értelmezni. 
3. Az adatkezelés időtartama 
Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az 
Adatkezelő általi törléséig tart. 
4. Az adatkezelés módja 
Az Érintett a regisztrációval közli az Adatkezelővel a személyes adatait. 
Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint 
elkülönítve történik. 
Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre: 

a. az Adatkezelő munkatársai; 
b. a honlap üzemeltető adatfeldolgozó munkatársai; 
c. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által 

törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában; 
d. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján. 

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa 
kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – 
nem hozhatja harmadik személy tudomására. 
5. A weblap látogatóinak adatai 
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, 
sem más személyes adatot nem rögzít. 
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából 
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A 
mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat 
nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas 
adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás 
keretében. 
 
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. 
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló 
technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő 
weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési 
szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a 
Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. 
A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra 
nem alkalmasak. 
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a 
böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. 
További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi 
elérhetőségeken olvasható: 
http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ 



Ön az oldalon történő böngészéssel, regisztrációval, megrendeléskori (regisztráció nélküli) 
adatközléssel, illetve az ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétellel hozzájárult 
ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: 
- rendelés teljesítése, számlázása 
- beérkező megkeresések és felszólalások megválaszolása 
- ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétel lebonyolítása 
- webáruház optimalizálása 
- piackutatás 
A felénk közölt személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára 
nem adjuk ki. Ez alól kivétel jelentenek a szállításért és a fizetés lebonyolításáért felelős 
szerződéses partnereink, akik ezen információk nélkül nem tudnák a megrendelést 
teljesíteni. Szerződéses partnereink a személyes információkat kizárólag a megrendelés 
teljesítésére használják fel. 
A Szolgáltató e-mailben és kiszállítási információk esetén SMS-ben is kontaktálhat a 
Vásárlóval a kapcsolatot. 
Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését 
vagy zárolását. 
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó 
által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, 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 
az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 
napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást. 
Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha 
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeren nem orvosolható, azt a bíróság vagy a 
Hatóság elrendelte. 
A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és 
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, 
és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 



korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 
érdekében. 
6. Az adatvédelmi politika módosítása 
A webáruházon szereplő adatokat, ide értve az Általános Szerződési Feltételeket és jelen 
Adatvédelmi irányelveket, a Szolgáltató, a hatályban lévő jogszabályi keretek között, 
bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. A módosítások a webáruházban történő 
közzétételtől azonnal érvénybe lépnek. A webáruház további felhasználásával elfogadod a 
módosításokat. 
Adatvédelmi nyilatkozat 
Az Ön által megadott adatokat a Tuxedo Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési 
feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél 
részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként 
működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Tuxedo Kft.-től kapott adatokat semmilyen 
formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai 
kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. 
7. Adatbiztonság 
 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. 
8. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása 
Az Érintett 

a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről elérhetőségek menüben található 
gomb segítségével; 

b. itt lekérheti személyes adatait; 
c. kérheti személyes adatainak módosítását; 
d. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását; 
e. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

 
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 
megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az 
adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül 
írásban köteles megadni a tájékoztatást. 
 
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. 
A személyes adatot törölni kell, ha 

a. a kezelése jogellenes; 
b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri; 
c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 
d. az adatkezelés célja megszűnt; 
e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 



f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elrendelte. 

9. Jogorvoslat 
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a 
kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást 
megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 
Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a 
határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat. 
Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, 
a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak 
szerint. 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál is lehet élni: 

a. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
b. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
c. Honlap: www.naih.hu 
d. Telefon: +36 (1) 391-1400 
e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
 


