Adatvédelmi és adatkezelési tájékozató
Tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint
szolgáltatásaink igénybe vevojét társaságunk adatkezelési és
adatvédelmi szabályairól.
1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a. A személyes adatokat jogszeruen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmu és jogszeru célból gyujtjük és azokat nem
kezeljük a célokkal össze nem egyeztetheto módon.
c. Az általunk gyujtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfeleloek
valamint csak a szükségesre korlátozódnak .
.d. Társaságunk minden ésszeru intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f. Megfelelo technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
megfelelo biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a. Az ön elozetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyujtjük, rögzítjük, rendszerezzük,
tároljuk és felhasználjuk.
b. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi eloírásokon alapul és kötelezo jellegu (pl.
számlák kiállításának és orzésének szabályai)
c. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig
harmadik személynek fuzodik jogos érdeke, például honlapunk, muködtetése, fejlesztése és
biztonsága.
2. Kik vagyunk?
Slim and Smart Ltd
156/C High Road Nottingham
NG9 2LN

Company number : 10291692
Vat number : GB 250298214
Eori number: 250298214
Utr number: 60416917397
Postacímím: Slim and Smart Ltd
156/C High Road Nottingham
NG9 2LN
weblap cím: https://kannabiszolaj.eu/
Telefonszáma: +36 30/8373779
E-mail címe: info@kannabiszolaj.eu
Tárhely szolgáltató Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: GB -1144 - Budapest, Ormánság u. 4.
Adószám: 14571332 -2-42 / HU14571332
Telefon : +36 1 789 -2-789; Fax.: 06 1 789 -3-789.
ugyfelszolgalat@tarhely.eu
Társaságunknak a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselot megjelölnie .
Adatokat megismero személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

:

Az adatokat elsodlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belso munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvo informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemelteto, könyvelo) vehet igénybe.
Adatfeldolgozók megnevezése :
P&J Associates Ltd 53 Ashdown Drive Borehamwood

WD6 4NA könyvelés

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.Székhely: GB -1144 - Budapest, Ormánság u. 4.:Tárhely, e -mail szolgáltatás
3. Milyen adatokat kezelünk és mennyi ideig?
3.1. Kezelt adatok : Saját e -mail cím, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,
irányítószám, telefonszám,.
3.2. Technikai adatok A rendszer muködtetése során technikailag rögzítésre kerülo adatok: az Érintett
bejelentkezo számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak ,

és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülo adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezové tett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
3.3 Ügyintézés, panasz Célja: Észrevételre, panaszra válaszadás Kezelt adatok: Teljes név, e
telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet. Idotartama
2 év

-mail cím,

4 . Sütik (cookie -k)
A sütik (cookie -k) olyan kisméretu adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészoje
menti le és tárolja el.
A leggyakrabban használt internetes böngészok (Chrome, Firefox, Safari, stb.) többsége
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntol függ,
hogy a böngészo beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a
számítógépen lévo eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészok „súgó”
menüpontja nyújt bovebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön elozetes
hozzájárulását. Ezekrol weblapunk az Ön elso látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást,
ilyenek például a hitelesítési, multimédia -lejátszó, terheléskiegyenlíto, a felhasználói felület
testreszabását segíto munkamenet -sütik, valamint a felhasználó -központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylo sütikrol – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdodik – a Társaságunk az elso látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön
hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével
harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyujthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelezo, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelosséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon muködik. Milyen sütiket
alkalmazunk?
a. Rendszer sütik: Az oldal muködéséhez elengedhetetlen sütik. Ezek azok a sütik, amik a felhasználó
munkamenetét követik, ami nélkül oldalváltások között elvesznének pl. a kosár adatai. Ezek tiltása
nem lehetséges. Ezek az érintett látogatása után törlodnek.
b. Teljesítmény sütik: Ezek a sütik az oldal muködéséhez nem elengedhetetlenek, csak
gyorsabbá/felhasználhatóbbá teszik azt. Ezeket a sütiket a felhasználó letilthatja. Ennek idotartama
attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészojében milyen beállítást alkalmaz.
c. Nyomköveto sütik: Ezek a sütik segítenek abban, hogy az oldal ha sználata kényelmesebb legyen
(pl. beállítások megjegyzése). Javítják szolgáltatásunk hatékonyságát, melyek révén látogatottsági
adatokhoz, oldalhasználati statisztikákhoz jutunk.
Ezek az adatok segítenek nekünk javítani a szolgáltatásunkat. Emellett segít abban, hogy mérni és
javítani tudjuk hirdetéseink eredményességét. Ezeket a sütiket a felhasználó letilthatja. Külso
szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és

auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezelésérol az adatkezelok tudnak részletes
felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetoségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon
és céllal mérje, böngészojében kapcsolja be a "webhelyek követésének tiltása" funkciót, vagy
telepítse az ezt blokkoló funkciót. A legtöbb böngészo menüsorában található „Segítség” funkció
tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészoben hogyan lehet letiltani a cookie
-kat, hogyan
fogadjon el új cookie -kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészojének arra, hogy új cookie -t állítson
be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie -kat.
5. Hírlevéllel, direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelésünk
Társaságunk direkt marketing célokra, hírlevelek küldésére nem használja az Ön adatait, harmadik fél
számára.
6. Adatkezelésünk jogalapja, célja és módja
6.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön megadott e -mail, illetve posta címünkön kérhet
további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, maximum 30 napon belül megküldjük Önnek az
Ön által megadott elérhetoségre.
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Társaságunkkal kapcsolattartása
során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára,
helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelos. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat
akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más
személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással
rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az
adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –…napos határidovel vállaljuk,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink
érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv
tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §) Megtéveszto személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik
látogatónk buncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató
regisztrációjának megszüntetésével egyidejuleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve
– szükség
esetén – megorizzük azokat a polgári jogi felelosség megállapításának vagy bünteto eljárás
lefolytatásának idotartama alatt.
6.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérheto szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató
az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése,
számlázás lehetové tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövo szerzodés feltételeinek késobbi
bizonyítása érdekében
6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülo adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
6.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltéro célokra nem
használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára

történo kiadása - hacsak törvény ettol eltéroen nem rendelkezik kötelezo erovel
elozetes, kérésére sem adja át.

- az Érintett

7. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink
esetében pedig szerzodéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön
hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban
található.
Társaságunk külföldre a GDPR és az Info tv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendorség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevo közremuködoi és
munkavállalói elore meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett
az Ön személyes adatait megismerni.

– jogosultak

Az Ön személyes adatait megfelelo technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az
adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstol,
megváltoztatástól, sérülésektol illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan
felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenorizzük a fizikai hozzáférést,
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelo védelemmel
elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó
szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli
adattovábbítás nem tekintheto teljes köruen biztonságos adattovábbításnak.
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük,
a weblapunkon keresztül történo adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelosséget vállalni,
ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú eloírásokat tartunk be az Ön adatainak
biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
8. Jogorvoslati lehetoségek
Ön az adatkezelésrol tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését,
módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint
zárolását (a kötelezo adatkezelés kivételével), bíróság elott jogorvoslattal élhet, a felügyelo
hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet ( https://naih.hu/panaszuegyintezes rendje.html ).
Felügyelo Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391
-1400 Fax: +36
(1) 391 -1410 E -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, általunk kezelt, illetve az általunk
– vagy a megbízott
adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
idotartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen idotartam meghatározásának szempontjairól, az
adatfeldolgozóink nevérol, címérol és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységükrol, adatvédelmi
incidensek körülményeirol, hatásairól és az elhárításukra valamint megelozésükre tett
intézkedéseinkrol, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjérol.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, 30 napon belül adjuk meg
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett
költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével,
valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetoségérol tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésrol, zárolásról, megjelölésrol és törlésrol Önt, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az
értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követo 30 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton
közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetoségérol.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idon belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkrol Önt írásban
tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben
az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az
adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
tett intézkedésekrol értesítjük
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszeríto ereju jogos okok indokolják, amelyek elsobbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidot, a döntés
közlésétol, illetve a határido utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az
adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per
– az érintett választása szerint
– az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elott is megindítható.
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük
Önt, hogy mielott a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
– egyeztetés és a
felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

9. Melyek a fobb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésérol szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Info tv.)
• a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo
szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
• az elektronikus hírközlésrol szóló 2003. évi C. törvény

- (Ehtv)

• a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdeku bejelentésekrol szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grtv.)
• a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
10. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyrol az
érintetteket megfelelo módon tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://kannabiszolaj.eu/
történik.
Nottingham ,2018.Junius.01
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