
1. DEFINÍCIÓK 

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy  

közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. 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; 

3. 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; 

4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

5. Adatkezelő (Szolgáltató): 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

14. 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. 

  

2. ADATKEZELÉS CÉLJA 



A Szolgáltató adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető 
szolgáltatások igénybevétele, hírlevél küldése. 

A Szolgáltató 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. 

  

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett 
önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
alapján kerül sor. 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 
kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett 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 az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

  

4. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ 
MEGNEVEZÉSE 

Cégnév / Név: Scharlab Magyarország Kft.. 

Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

Telefon: +36 88 787-634 

E-mail: info@scharlab.hu 

Adószám: 22701228-2-09 

Cégjegyzék szám: 09-09-019106 

  

  

 

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig 
tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat 
kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését 
követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 3 
munkanap. A Honlapon továbbá lehetőség van a regisztráció törlésére a Személyes adatok / 
Regisztráció törlése gombra kattintva. 

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott 
adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről maga le ne iratkozik azonnal törlődnek a hírlevél adatbázisból. 
Amennyiben Érintett levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton kéri, akkor 
Szolgáltató 3 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből. 



 6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 
6.1. Regisztrációs adatok 

A Honlapon történő ajánlatkérés feltétele a regisztráció, melynek során az Érintettnek kötelezően meg 
kell adnia alábbi adatokat: 

  

Kapcsolattartó adatai 

Név: *  

Telefonszám: *  

E-mail cím: *  

Fax:  

Jelszó: *  

Jelszó újra: *  

Számlázási cím 

Cégnév: *  

Irányítószám: *  

Helység: *  

Utca, házszám: *  

Szállítási cím számlázási címmel azonos  

Név: *  

Irányítószám: *  

Helység: *  

Utca, házszám: *  

Egyéb 

Adószám:  

 

* Kérem, az összes jelölt mezőt töltse ki! 

 



6.2. Hírlevél küldés 

Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél teszi 

lehetővé, hogy a felhasználó értesüljön az aktuális akciókról, új termékekről. Szolgáltató a 

hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Ezek az adatok az 

Érintett neve és email címe. 

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek 

küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre 

történő kattintással, valamint a www.scharlabmagyarorszag.hu oldalon bejelentkezve az 

„Adataim„ menüpontban.  

  

6.3. Technikai adatok 

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele 

során generálódnak és melyeket a Szolgáltató 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 a Szolgáltató fér hozzá. 

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak 

össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy 

szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre 

mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő 

közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. 

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 

mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak 

részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/ 

Szolgáltató Display hirdetéseket jeleníthet meg az Érintettek részére, a Google Display 

Hálózatán. 

A látogatók kikapcsolhatják az adatgyűjtést és módosíthatnak a beállításaikon az Ads 

Preferences Manager segítségével. Remarketing eszközöket is használ a Szolgáltató a Google 

Analytics segítségével. Külső partnerek - például a Google - hirdetéseket jeleníthetnek meg az 

Interneten a látogatottsági statisztikák alapján. 

  

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, 
ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak 

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. 

 

A tárhely szolgáltató adatai: 

Silver Frog Informatikai Kft. 

http://www.google.com/analytics/


1133 Budapest Pannónia u. 102. 

Adószám: 14497449-2-41 

Telefon: +36 20 422 4432 

Honlap: www.silverfrog.hu 

  

8. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI 
LEHETŐSÉGEK 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó 

személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor 

módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 

30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató 

munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. 

  

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését 

kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől 

számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra 

helyreállíthatók.  

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha 

az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a 

törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

  

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Név: Scharlab Magyarország Kft. 

Székhely, levelezési cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

E-mail: info@scharlab.hu 

  

8.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján  

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy 

- Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 



Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során 

harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, 

a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen 

esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 

személyazonosságának megállapítása céljából. 

  

9. ADATBIZTONSÁG 

Szolgáltató 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. 

  

 

10. Hozzájárulás Tartalma 

˝Az Adatkezelési szabályzatot elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével 

kapcsolatban és a www.scharlab.hu-ra történő regisztrációm során megadott adataimat a 

Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.˝ 


