
 
 
 

Adatvédelmi tájékoztató  

 

Jelen tájékoztató a www.barbibutik.hu weboldal Általános Szerződési Feltételek mellékletét 

képezi. 

Adatkezelő, adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségek: 

Név: Kovácsevics Barbara 
Székhely: 2030 Érd, Karvaly u. 12. 
Telefon: 06-30-905-3611 
Email : info@barbibutik.hu 
Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 37236699 
Adószám:66655532-1-33 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75797/2014., NAIH-76276/2014, NAIH-76171/2014., 
NAIH-76170/2014. 
 
Kovácsevics Barbara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen 

nyilatkozatban foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 

elvárásoknak. 

A weboldalak fejlesztése és újabb technikai megoldások alkalmazása miatt az adatvédelmi 

szabályok változhatnak, ezért fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az 

esetleges változásokról kellő időben értesítjük partnereinket, a weboldalunk látogatóit. 

A kezelt személyes adatok 

A rendelés alkalmával, mely lehet regisztráció nélküli is a felhasználónak a következő személyes 
adatait szükséges megadnia: 

számlázási adatok: számlázási név ( vezetéknév, keresztnév , cégnév- nem kötelező), település, 

utca, házszám, megye, irányítószám 

szállítási cím: ( vezetéknév, keresztnév , cégnév- nem kötelező), település, utca, házszám, megye, 

irányítószám 

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és 

szállításra vonatkozóan is. 

e-mail cím 

telefonszám 

továbbá fiók létrehozása/regisztráció esetén: 

felhasználónév 

jelszó 
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Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra: 

- eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, 

megrendelt termékek listája) 

- regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és 

szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok 

 
Adatkezelés jogalapja, célja 
 
A megrendelés, regisztráció vagy hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok az 

informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek. 

A személyes adatok nyilvántartásba vételének és kezelésének jogalapja az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) 

pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön hozzájárulást ad részünkre az adatok kezelésére 

azáltal, hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat a megrendelések során, 

a regisztráció alkalmával, vagy a hírlevél feliratkozásnál. 

A megrendelés vagy regisztráció során megadott adatok adatkezelésének célja a 

www.barbibutik.hu webáruházban leadott rendelés teljesítése. 

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelésének célja a hírlevél küldése. 

Adatkezelő az adatokat csak a fent meghatározott és törvényes célra tárolja, attól eltérő módon 

nem használja fel. 

A felhasználó/vásárló által megadott személyes adatokat a www.barbibutik.hu  internetes 
weboldal és webáruház, illetve annak üzemeltetője, jogosult kezelni.  

Felelősség:  

  

Adatkezelő (Kovácsevics Barbara) a www.barbibutik.hu weboldal vezetője a neki megadott 

személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt 

megadó személy felel. Bármely felhasználó/vásárló e-mail címének megadásakor egyben 

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 

mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót/vásárlót terheli, aki az e-mail címet 

regisztrálta. 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A vásárló a honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és 

honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az Adatkezelő 

jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.  

 

 Adatkezelő a www.barbibutik.hu weboldal üzemeltetője a fenti esetekben minden tőle telhető 

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának 

megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén 

jogosult a felhasználó/vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni;  

ebben az esetben az Adatkezelő a felhasználót/vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem 

felel.   

  

Facebook 

 

Facebook.com oldalon, tárolt adatok adatkezelésének célja a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 

termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.  

 

A Facebook.com közösségi oldalon tárolt adatok: a regisztrált neve, illetve a felhasználó 

nyilvános profilképe aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 

és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése az adatok forrásáról, azok 

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, adatok törléséről és jogalapjáról a 

http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.  

 

Adatkezelés időtartama 

A megrendelés, regisztráció vagy hírlevélre feliratkozás során a szükséges megadott személyes 

adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.  

 

A fenti adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeken bármikor módjában áll kérni a kezelt adatok 

törlését. 

A fent megadott adatkezelési időtartamra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a 

jogszabályban (pl.: számviteli jogszabályokban) egyéb módon előírt megőrzési kötelezettségek 

teljesítésére, valamint az általánostól eltérő adatkezelési hozzájárulások alapján történő 

adatkezelésre. A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés 

leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli 

törvényben meghatározott időszakra (5 év). 

 

http://www.barbibutik.hu/


 
 
Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Kérésére az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatjuk Önt, beleértve az adatok forrását, 

az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adatkezelő nevét, címét, valamint azt, hogy kik 

és milyen célból kapták meg az Ön adatait. 

Az Ön által megadott adatok javítását, törlését a fenti adatkezeléssel kapcsolatos 

elérhetőségeken lehet kérni. Amennyiben az adatok kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, 

vagy az adatok kezelése ellen kifogást kíván tenni, vagy az adatkezelés megtiltásáról 

rendelkezni, azt szintén az alábbi elérhetőségeken teheti meg. 

E-mail címek felhasználása 

Az e-mail címek kezelését elsősorban a megrendelések teljesítésével kapcsolatos kommunikáció 

céljából végezzük. 

A szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatást bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-

mailben juttatjuk el Önnek.  

Hírlevelet, hirdetést tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő esetekben küldünk. Erre vonatkozó hozzájárulását Ön a hírlevélre 

vonatkozó feliratkozással adja meg. Természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélről, ha 

rákattint a hírlevél alján található leiratkozó linkre. 

Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat elsődlegesen Adatkezelő (Kovácsevics Barbara) jogosult megismerni. Harmadik 

személyek részére az adatokat nem továbbít, kivéve ha az a szerződés teljesítése érdekében 

megbízottként működik közre, pl. : Magyar Posta Zrt. MPL, könyvelő, informatikai rendszer 

üzemeltető, akik a www.barbibutik.hu- tól kapott  adatokat semmilyen formában nem jogosultak 

felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.  

Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatára nem terjed ki az adatkezelő (Kovácsevics 

Barbara) felelőssége. 

 

A fentiekben ismertetett adattovábbítás és adatfeldolgozás jogalapja a felhasználó/vásárló 

önkéntes hozzájárulása. Felhasználó/vásárló hozzájárulást ad az adatok fent ismertetett 

továbbítására és feldolgozására azáltal, hogy használja weboldalt vagy önkéntesen ad meg 

adatokat a megrendelések során, a regisztráció alkalmával, vagy a hírlevél feliratkozásnál. 

 

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 

meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 
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A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai 

célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ilyen használt statisztikai eszköz a Google Analytics. 

A Google Analytics adatkezelésiirányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics 

weboldalon. Ezen adatokat a www.barbibutik.hu  kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és 

alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k 

engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, 

letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei 

csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld 

a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban 

személyes adat nem kerül tárolásra. 

 
Egyéb rendelkezések 

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatbázisban tárolt személyes adatok védelme, a 

jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozása érdekében. 

Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot  előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás használatával Ön 

ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. 

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a www.barbibutik.hu  oldalon található teljes információ tartalma Kovácsevics 

Barbara tulajdona. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények 

védik. Tilos az oldalról származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő 

megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A tulajdonos a megjelent anyaggal kapcsolatos 

minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti. 
 

Jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság –nál (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). 

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak 

tekinti, azzal egyetért. 

Érd, 2014. 06.01. 
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