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Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2016. január 29-tıl

Kelt: Budapest, 2016. január 29.

ügyvezetı

Jelen adatvédelmi- adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat” célja, hogy a
GoStore Group Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1136
Budapest, Hegedős Gyula u. 49-51. sz., cégjegyzékszám: 01 09 277872, adószám: 233838251-09, e-mail cím: gostoregroupkft@gmail.com, honlap: www.gostore.hu, képviselı: Sipos
László ügyvezetı), továbbiakban: GoStore Group Hungary Kft. birtokába került adatok
kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket,
továbbá a rendelkezésére álló adatok nyilvántartásának módját, és a hozzáférés szabályait
meghatározza.
I. Fogalom meghatározások:
Jelen szabályzat szempontjából:
1.1 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megırzi e minıségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A
személy különösen akkor tekinthetı azonosíthatónak, ha ıt - közvetlenül vagy
közvetve - név, azonosító jel, illetıleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı tényezı alapján azonosítani
lehet;
1.2 különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyızıdésre, az
érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat,
valamint a bőnügyi személyes adat,
1.3 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelı tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı –
kezeléséhez,
1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,
1.5 adatkezelı: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
(jelen esetben Sipos László ügyvezetı),
1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett
bármely mővelet, vagy a mőveletek összessége, így például győjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
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személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzık (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése is,
1.7 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetıvé
teszik,
1.8 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetıvé teszik,
1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges,
1.10 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának,
megváltoztatásának,
megsemmisítésének,
törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy
meghatározott idıre történı lehetetlenné tétele,
1.11 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése,
1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és
eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl,
1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki vagy amely az adatkezelı megbízásából - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történı megbízást is - személyes adatok feldolgozását
végzi,
1.14 adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
1.15 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezı szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelıvel
vagy az adatfeldolgozóval.

II. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei:
2.1 Személyes adat akkor kezelhetı, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény elrendeli.
Különleges adatot az Adatkezelı nem kezel.
Törvény közérdekbıl - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a
személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra
hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása
szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem
adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett
közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott
adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak
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kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel
kell hívni.

2.2

Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó, illetve nyilvántartó Sipos Ádám
koordinátor. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit az adatkezelı határozza meg. Az adatkezelési mőveletekre
vonatkozó utasítások jogszerőségéért az adatkezelı felel. Az adatfeldolgozó
tevékenységi körén belül, illetıleg az adatkezelı által meghatározott keretek között
felelıs a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért,
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének
ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az
adatkezelést érintı érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag az adatkezelı rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelı
rendelkezései szerint köteles tárolni és megırizni.

2.3 Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e
célnak. Csak olyan személyes adat kezelhetı, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Fentiek alapján – a jelen Szabályzat szempontjából – az adatkezelés célja kettıs:
– elsı sorban a GoStore Group Hungary Kft. által mőködtetett elektronikus
cash-back rendszer technikai mőködéséhez elengedhetetlen „azonosító–
szükséglet” kielégítése,
– másod sorban a GoStore Group Hungary Kft. marketing tevékenységéhez
kapcsolódóan valós elérési lehetıség biztosítása
Mindezek alapján az Adatkezelı az érintettek következı adatait kezeli: név, születsi
év, e-mail cím, telefonszám, lakcím.
Az érintettel az adat felvétele elıtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
Tekintettel az elıbbiekre, az adatok felvétele elıtt az érintettet tájékoztatni kell arról,
hogy amennyiben személyes adatai kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, úgy azokat
részünkre ne adja meg.
2.4

Az adatkezelı vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekrıl a változásokról elızetesen
értesíti honlapjának (www.gostore.hu) látogatóit, hogy azok mindig pontosan és
folyamatosan ismerjék az adatkezelı portáljának egész területén érvényes adatkezelési
elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló jelen
Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot
tükrözi.

2.5

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási
mód eltérne a személyes adatok győjtésekor meghirdetett elvektıl és céloktól, akkor
elızetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a
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lehetıséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek
mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérı módon történı kezeléséhez.
2.6

Amikor látogatóink honlapunk oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt
anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegő
adatot kellene megadniuk. Bizonyos esetekben azonban az adatkezelı által kínált
szolgáltatás teljes körő igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos
személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása,
illetve ismerete.
Nem minısülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a
személyes azonosíthatóság kizárásával győjtünk és természetes személlyel nem
hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minısülnek személyes
adatnak, melyeket úgy győjtünk, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható
személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes
személlyel.
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi
demográfiai és lokációs jellegő adatokat (születési év, lakóhely irányítószáma vagy
lakcím) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelıl elemzési célokra, másfelıl
szolgáltatásaink minıségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók
igényeinek teljes körő kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának
elısegítésére használjuk fel, harmadik fél számára kizárólag csak az érintett
hozzájárulása esetén szolgáltatjuk ki.
Amennyiben az egyes oldalakon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben
feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjünk "kötelezı"
jelleggel megadni. A kötelezı kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelezı
jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a
regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezık kitöltetlenül hagyása, vagy
nem megfelelı kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet, az érintett adatai
egyáltalán nem kerülnek nyilvántartásunkba.

2.7

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és
nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információkkal.
Amennyiben a jövıben különbözı forrásokból származó adatok ilyenfajta
összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelı tájékoztatást
követıen, elızetesen, az adott érintettıl kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú
felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik
fél számára.

2.8

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban elıírt módon kérik fel
személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelı – törvényi kötelezettségének
eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

2.9

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden
szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát,
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mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok
tárolása, ırzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes jogosultsággal rendelkezı személyek
férhetnek hozzá – magas szintő hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
2.10

Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény
merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben
megfelelıen kiállított ellenırizhetı formájú szülıi, vagy más törvényes képviselıi
beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában
gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a
szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

2.11

Az adatkezelı ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az érintettek
elızetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások
megszüntetésének lehetıségét.

III.

Érintettek jogai:

3.1

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérıl, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését.

3.2

Az érintett kérelmére az adatkezelı tájékoztatást ad az általa kezelt, illetıleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
idıtartamáról, az adatfeldolgozó nevérıl, címérıl (székhelyérıl) és az adatkezeléssel
összefüggı tevékenységérıl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. Az adatkezelı köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetı formában
megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelı csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az
állam külsı és belsı biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a
bőnmegelızés vagy bőnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati
pénzügyi érdekbıl, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében
korlátozza. Az adatkezelı köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát
közölni. Az elutasított kérelmekrıl az adatkezelı az adatvédelmi biztost évente
értesíti.

3.3

A valóságnak meg nem felelı adatot az adatkezelı helyesbíteni köteles.

3.4

A személyes adatot törölni kell, ha:
a) kezelése jogellenes,
b) az érintett kéri,
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerően nem korrigálható –, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
d) az adatkezelés célja megszőnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt,
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
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3.5

A helyesbítésrıl és a törlésrıl az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellızhetı, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3.6

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelı vagy az
adatátvevı jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetıvé teszi.
Az adatkezelı – az adatkezelés egyidejő felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idın belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményérıl a kérelmezıt írásban tájékoztatni. Amennyiben
a tiltakozás indokolt, az adatkezelı köteles az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetıleg az annak alapján tett intézkedésekrıl értesíteni mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett
az adatkezelınek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétıl számított
30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelı az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevı részére, ha az adatkezelı egyetértett
a tiltakozással, illetıleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3.7

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelı ellen bírósághoz fordulhat.

Kelt: Budapest, 2016. 01.29.

ügyvezetı

Melléklet:
NAIH 2127474/2016/N. sz. határozat az adatvédelmi nyilvántartásba vételrıl.

7/7

127474.pdf

1/1

http://10.0.0.209:9000/Nyilvantartas/Nyilvvetel/127474

Iktatószám: 2127474/2016/N.
Időbélyeg: GoSto635985076682968750.
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel
HATÁROZAT

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon
GoStore Group Hungary Szolgáltató Kft

adatkezelő

1136, Budapest, Hegedűs Gyula u.49-51.

székhely/lakcím
adatkezelés megnevezése

" kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése. KERESKEDŐI
SZOLGÁLTATÓI UTÓLAGOSAN ADOTT ÁRKEDVEZMÉNY NYILVÁNTARTÁSA. "
megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma

NAIH-99221/2016.

nyilvántartásba veszi.
Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].
A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő
bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk.
Határozatban szereplő adatok az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítják, kizárólag az adatkezelés
nyilvántartásba vételét igazolják, az adatkezelő által megadott adatok alapján. Az adatkezelés jogszerűségének
biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége.

Budapest, 2016.05.17.

Dr. Péterfalvi Attila s.k.
elnök

Melléklet:
Kapják:

1. KERÉKGYÁRTÓ MIKLÓS RÓBERT részére kerekgyartomiklos@gmail.com
2. Nyilvántartás
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