Adatkezelési tájékoztató – www.innovention.hu
Hatályos: 2020. május 25. napjától

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.innovention.hu weboldal felhasználói által,
az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó
elveket és szabályokat határozza meg.
Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ, mint pl. az Ön neve, életkora, címe, telefonszáma, születési ideje, email címe, IP-címe vagy felhasználói viselkedése. Az adatkezeléshez mindig szükséges egy
jogalap vagy az Ön hozzájárulása.
Minden személyes adatot, melyet a részünkre bármilyen kommunikációs csatornán megadott,
bizalmasan kezelünk, az adatvédelmi jogszabályokkal és a jelen adatvédelmi tájékoztatóval
összhangban.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI

•

ADATKEZELŐ ADATAI
◦ Adatkezelő neve: Innovention Korlátolt Felelősségű Társaság
◦ Székhelye/postacíme: 1119 Budapest, Etele út 69 4/32
◦ E-mail címe: innovention01@gmail.com
◦ Telefonszáma: 06-30-634-1260
◦ Honlapja: www.innovention.hu

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLA, JOGALAPJA,
IDŐTARTAMA
1. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés
A kapcsolatfelvétel elsődleges módja a honlapon található „Kapcsolat” űrlap
kitöltése, melynek során elkérjük az Ön nevét, telefonszámát és E-mail címét.
Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Cégnév vagy név: Azért kérjük, hogy az e-mail küldésekor megfelelően tudjuk
szólítani ügyfeleinket.
E-mail cím és telefonszám: Az e-mail cím és a telefonszám az ügyféllel való
kapcsolattartáshoz szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
Adatkezelés időtartama:
Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig.
2. Számlázási adatok kezelése
Cégünktől való vásárlás esetén a számlázás miatti jogi kötelezettségek betartása
érdekében kezelnünk kell az Ön alábbi adatait.
Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Cégnév vagy név: A vásárló cég nevének vagy természetes személynek a feltüntetése
a számlán jogszabályi kötelezettségünk
Cím: A vásárló címének feltüntetése jogszabályi kötelezettségünk
Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c)
pont).
Adatkezelés időtartama:
Számviteli törvényben meghatározott időig (8 év).
3. Egyéb adatok a szerződés teljesítéséhez
Amennyiben Ön más címre kéri a szállítást, mint a szállítási címe, a szerződés
teljesítéséhez el kell kérnünk a szállítási címet.
Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Szállítási cím (Ország, város, irányítószám, utca, házszám): A szállítási cím ismerete
szükséges a szerződés teljesítéséhez.
Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).
Adatkezelés időtartama:
Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig.

ADATTOVÁBBÍTÁS, AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

•

Tárhelyszolgáltató
◦ Adatfeldolgozó neve: Webonic Kft.

◦
◦
◦
◦
•

Székhelye/postacíme:8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
E-mail címe: support@webonic.hu
Telefonszáma: +36-22-787-674
Honlapja: www.webonic.hu

Egyéb címzettek
◦ Bankok (banki átutalások esetén)
◦ Könyvelő (a számlák tartalmát cégünk könyvelője a törvényi előírások
következtében ismeri)

Az Adatkezelő harmadik országba (az EU-n kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére
személyes adatokat nem továbbít.
AZ ÖN JOGAI
Az adatkezelésben érintettek jogai:
Ha személyes adatait kezelik, úgy Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet GDPR 15-20 cikkei
alapján jogosult arra, hogy:
•

kérelmezze az Innovention Kft. által kezelt adataihoz hozzáférést (hozzáférési jog),

•

kérje a személyes adatainak helyesbítését és/vagy törlését (helyesbítéshez való jog,
törléshez való jog)

•

kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,

•

a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való
jog)

•

tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozás joga)

•

visszavonja a hozzájárulását (amennyiben a személyes adatok kezelésére
hozzájárulása alapján kerül sor), illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti
hatósághoz (hozzájárulás visszavonásának joga)

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesítjük. Amennyiben ennek nem teszünk eleget,
Ön jogosult hatósághoz vagy bírósághoz fordulni.
Panaszt abban az esetben is tehet az illetékes hatóságnál, ha személyes adatainak kezelése
sérti az adatvédelmi szabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon
megsérültek.
AZ ÖN JOGAINAK RÉSZLETES ISMERTETÉSE

Hozzáférési jog:
Ön jogosult arra, hogy információt kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelését cégünk
végzi-e, és amennyieben igen, akkor milyen adatkezelési folyamatban van.
Az Ön kérelmére cégünk a személyes adatok másolatát széles körben használt
elektronikus formátumban vagy egy Ön által választott más formátumban rendelkezésére
bocsátja.
Helyesbítéshez való jog:
Az Ön erre vonatkozó kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül módosítjuk, pontosítjuk
(helyesbítjük) a személyes adatát. Ön kérheti hiányos személyes adatai kiegészítését is.
Törléshez való jog:
Önnek joga van kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését. Ennek feltétele, hogy az
adatkezelés nem szükséges a szabad véleménynyilvánítás jogának vagy a tájékozódás jogának
biztosításához, továbbá jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a közérdek céljára vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy azokkal szembeni védekezéshez.
Az adatkezelés korlátozásához fűződő jog:
Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk, amennyiben:
•

Ön vitatja személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben zároljuk az adatait amíg
ellenőrizzük azok helyességét.

•

Az adatkezelés jogellenes, de nem szeretné az adatok törlését, kérheti azok
korlátozását.

•

Nincs tovább szükségünk az adatokra, de Ön igényli de az Érintett kéri az adatok
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke szerint

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, cégünk a tárolást leszámítva csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.
Az adathordozhatóság joga:
Ön jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa. Továbbá biztosítjuk, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén
közvetlenül továbbítjuk az Ön adatait az Ön által meghatározott másik adatkezelőnek.
Tiltakozás joga:
Amennyiben a személyes adatai kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos
érdeken alapszik, Önnek joga van tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen a GDPR 21.
cikke szerint, feltéve, hogy erre az adott körülmények okot adnak.
Kérjük, a tiltakozását az info@innovention.hu e-mail címre küldje.

Hozzájárulás visszavonásának joga:
Ön bármikor jogosult arra, hogy a hozzájárulását indoklás nélkül ingyenesen visszavonja,
azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
AZ ÖN JOGORVOSLATI JOGAI
Amennyiben úgy érzik, hogy az Innovntion Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez
fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést
orvosolhassuk.
Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy adatait az Innovention Kft. jogellenesen kezeli, Ön
jogosult arra (az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül), hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha Ön szerint a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése megsérti a GDPR-t.
Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek
elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Tájékoztatjuk továbbá a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése
esetén az Innovention Kft. ellen polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett
választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Kik ismerhetik meg az adatkezelő által kezelt adatokat?
Az Ön által megadott adatokhoz csak és kizárólag a cég tulajdonosai férhetnek hozzá, és csak
a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelési célok megvalósítása érdekében.
Honlapunkon használt sütik (cookie):
A súti alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre
meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. Ezeket az információkat a weboldal
folyamatos statisztikai fejlesztése és ezáltal a felhasználói élmény növelése érdekében gyűjti a
weboldal.
Önt az adatgyűjtésról a honlap meglátogatása esetén azonnal értesítjük. A sütik nem képesek
a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére. Nem

alkalmasak az Ön számítógépén programok futtatására vagy vírusok egyikről a másik
számítógépre történő eljuttatására.
Ön a saját internet böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik telepítését
számítógépére, azonban fontos tudni, hogy ez korlátozhatja a weboldalak használhatóságát.
Fontos azonban, hogy az egyszerű böngészéshez sütik használata és engedélyezése nem
szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti
menüpontokban végezheti el a felhasználó.
Az alábbiakban foglaljuk össze az általunk használt süti típusokat, leírásukat és tárolási
idejüket.
Süti neve

Vendor

Leírás

Tárolási idő

_ga

Google
Analytics

Anonim módon segíti a felhasználók
megkülönböztetését.

2 év

_gat

Google
Analytics

Megakadályozza, hogy a rendszer túl
sok adatot kapjon.

1 perc

_gid

Google
Analytics

Anonim módon segíti a felhasználók
megkülönböztetését.

24 óra

cookie-policyaccepted

-

A felhasználói élmény növelése, a
12 hónap
honlap használatának kényelmesebbé
tétele.

woocommerce_ WooCommerce a webshop vásárlás funkciói, kosárba
cart_hash
tett termékek megjegyzése, legutóbb
megtekintett termékek listájának
woocommerce_i WooCommerce létrehozása, kosár tartalmának
tems_in_cart
megjelenítése, vásárlási folyamat
segítése.
wp_woocommer WooCommerce
ce_session_

munkamenetnyi

woocommerce_r WooCommerce
ecently_viewed

munkamenetnyi

store_notice[not WooCommerce
ice id]

2 nap

