A Point Marketing Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.point-market.eu (a továbbiakban:
Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon megrendelést leadók vagy
személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait
kezeli.
Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan
adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.
Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a
Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett
elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1. Definíciók
 Azonosítható természetes személy: az a természetes személy (Érintett), aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;
 Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy
másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve
a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.








2. A rendelés során megadott személyes adatok
2.1 Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
Amennyiben ezen adatok nem kerülnek megadásra, úgy a beérkezett megrendeléseket nem
áll módunkban teljesíteni.
Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, házhozszállítás,
rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése
és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.
2.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A Honlapon történő megrendeléshez az Érintetteknek egy megrendelési űrlapot kell
kitölteniük, melynek során a megrendelés Adatkezelő általi teljesítéséhez kötelezően meg kell
adniuk személyes adataikat. A megrendelés történhet regisztráció nélkül is. A regisztráció,
illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén a következő személyes adatokat szükséges
megadni:
A "Személyes adatok" menüpontban:





Vezetéknév;
Keresztnév;
E-mail cím;
Telefonszám;

A "Szállítási adatok" menüpontban:





Ország;
Irányítószám;
Település;
Utca/Házszám

A személyes adatokat a szerződés megszűnése után 5, illetve számviteli bizonylat esetében
8 évig kezeljük.
Az Érintett által magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének
elmaradása esetén.

3. A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok
3.1 Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
A feliratkozás jogalapja az Érintett hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. A regisztráció során
megadott adatot kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük. A hírlevél direkt marketing elemekkel
rendelkezik és reklámot tartalmaz.
3.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatok a megadott email cím, teljes név.
Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után
további hírlevél nem kerül kiküldésre.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre
történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (emailben vagy
postai úton). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó
adatkezelés jogszerűségét.
A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk,
harmadik személytől ennek kapcsán nem gyűjtünk személyes adatokat.
4. A honlapon található elérhetőségeink kapcsán kezelt adatok
4.1 Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
A kezelt személyes adatok jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az adatokat a beazonosítás,
illetve a visszajelzés érdekében kezeljük.
4.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvétel során a megadott nevet, email címet, illetve telefonszámot kezeljük. Az
adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.
A hozzájárulás a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonható. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
5. Az álláspályázat kapcsán kezelt adatok
5.1 Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
Amennyiben a pályázó elküldi az Adatkezelő részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait
tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából
hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének
kezeléséhez.
5.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat
tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi
munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Érintett hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig
szól. Az adatokat a pozíció betöltése (kivételt képez, amennyiben például pályázati előírás
miatt ezt megőrizni szükséges) vagy a hozzájárulás visszavonása után azonnal töröljük.
A hozzájárulás a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonható. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
6. A sütik kapcsán kezelt személyes adatok
6.1 Sütik és webjezők
A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan
megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A
látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által
meghatározott időtartamig.
A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a
webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő
számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja
kapcsolni.
A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt
szolgáltat a webszerver részére.
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők
elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból
statisztika készíthető.
6.2 Az adatkezelés céljai, időtartama
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve
a felhasználók aktuális munkamenetének (PHPSESSID elnevezésű süti) azonosítása, az
annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. A Honlapon az
alábbi sütiket használjuk:







Átmeneti (session) cookie: az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a
cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és
biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes
funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált
navigáció nyújtása) használjuk. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a
böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
Biztonsági cookie.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítése, az informatikai rendszer
technikai, illetve a Honlap fejlesztése.
A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével,
amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított – 1 hónapig tárolja.
6.3 Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését
meg kívánják tiltani, akkor ezt a böngésző beállítások menüpontja alatt tehetik meg. Ha a
látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes
funkcióit nem tudja használni.
A következő linkre kattintással tudható meg bővebb információ arról, hogy a Google Chrome
böngészőben hogyan törölhetőek, tilthatóak le vagy engedélyezhetőek a sütik:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
A következő linkre kattintással tudható meg bővebb információ arról, hogy a Firefox
böngészőben hogyan törölhetőek a sütik: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altalelhelyezett-sutik-torlese-szamito
A következő linkre kattintással tudható meg bővebb információ arról, hogy a Microsoft Explorer
böngészőben hogyan törölhetőek, tilthatóak le vagy engedélyezhetőek a sütik:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies.
7. Technikai adatok
Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele
során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett
számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott
weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
A Honlap html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre
mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
8. A címzetti adatok
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra
nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező
erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Adatkezelő a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése, mindennapi
ügymenete körében adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók megnevezése:





Magyar Posta Zrt-MPL
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Tevékenység: postai kézbesítés, futárszolgálat

 Név: GB&GB Kft

 Székhely: 2081 Piliscsaba, Domb u. 15.
 E-mail cím: goczazsolt@t-online.hu
 Tevékenység: rendszer és szoftverüzemeltetés





Név: Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft
Székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 33.
E-mail cím: kp@konyvprofit.hu
Tevékenység: könyvvizsgálat






Név: BIHARI és CSER Kft
Székhely: 2509 Esztergom, Dobó István út 37.
E-mail cím: bihari.kft@juropnet.hu
Tevékenység: könyvelés
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9. Az érintetti adatok valódisága, illetve 16 éven aluli személyek adatainak kezelése
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett felel. Bármely Érintett
e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet
kizárólag ő használja. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet felhasználta.
A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll
módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni,
így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a
hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő
16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a
tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető
leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
10.

Az Érintetti jogok

10.1

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az általunk kezelt, jelen
tájékoztatóban is nevesített személyes adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatait. (mindegyik adatkezelés esetén)

10.2

Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse a pontatlan személyes
adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés
esetén)

10.3

Bármikor jogosult kérni, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt
személyes adatait neki, illetve más adatkezelő részére általánosan használt
formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetén)

10.4

Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy korlátozza az adatkezelést. Az
adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével
csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. A
személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha
 vitatja a személyes adatok pontosságát,
 az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,
 az Adatkezelő-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége,
azonban a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a
személyes adatok korlátozását igényli
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja a feloldást
megelőzően.

10.5

Bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból
(a kapcsolattartói adatok esetében).

10.6

Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy töröljük személyes adatait. Az
Adatkezelő törli személyes adatait, ha
 az Adatkezelő-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely
célból gyűjtötte vagy kezelte,
 tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 az Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat
törölni. (mindegyik adatkezelés esetén)

Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított
legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
11.

Panaszkezelés

11.1

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Adatkezelő nem a tájékoztatóban
jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta
érvényesíteni, úgy kérném, hogy az az alábbi elérhetőségeink bármelyikén vegye fel
velünk a kapcsolatot:
 Point Marketing Kft. (adószám: 12261350-2-11, cégjegyzék szám: 11-09017274)
 Székhely, levelezési cím: 2519 Piliscsév, Topol u. 1.
 Telefon: 06 33 518 020
 E-mail: info@pointmarketing.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az
„Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

11.2

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi
elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság:
Levelezési cím:
Cím:
Telefon:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
+36 (1) 391-1400

Fax:
E-mail cím:
11.3

+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

12. Adatbiztonság
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen
továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
13. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett
a Honlap használatával ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltakat.

