ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Miért készült a tájékoztató?
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április
27.) („GDPR”).
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi
tájékoztató folyamatosan elérhetők a https://www.matibotanik.com/ címen.
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési
gyakorlatát.

Definíciók
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatfeldolgozó: a Társaságunk által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi
személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adattovábbítás: adatnak a jelen tájékoztató szerint meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
Érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
Adatzárolás: adat azonosító jelzéssel történő ellátása a célból, hogy annak további kezelésére,
végleges vagy meghatározott időre korlátozások mellett kerülhessen sor.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése érdekében.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2. Ki kezeli az érintett személyes adatait?
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társasággal a https://www.matibotanik.com/ oldalon
vagy info@matibotanik.com elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba.
Név: MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Nyíregyháza, Béri Balogh Ádám utca 20
Cégjegyzékszám: 15 09 087503
Adószám: 27973260-2-15
Telefonszám: 06 30 55 88 631
E-mail: info@matibotanik.com
3. Milyen adatokat kezel az adatkezelő?
Regisztrációs során megadandó személyes adatok:

•

teljes név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

Megrendelés során megadott személyes adatok (ha Ön nem regisztrált felhasználó):
•

teljes név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, a tranzakció adatai,
a kártyatulajdonos neve és címe

Számla kiállításához szükséges adatok:
•

teljes név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:
•

teljes név, telefonszám, e-mail cím

Webáruház belépési adatok:
•

felhasználó név, jelszó, felhasználó által használt IP címe

Szállítással kapcsolatos adatok:

•

teljes név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

Fizetéssel kapcsolatos adatok:
•

a tranzakció adatai, a kártyatulajdonos neve és címe, e-mail címe

Felhasználóbarát böngészés érdekében gyűjtött adatok:
•

Felhasználó IP címe

4. Milyen célból kezeli az adatkezelő a személyes adatokat?
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság személyes adatait kizárólag a regisztrációhoz
kötődően, a megrendelések teljesítéséhez, a számlák kiállítása érdekében és az
esküvőszervezéssel kapcsolatos érdeklődés megválaszolása céljából kezeli.
5. Milyen alapon történik az érintettek adatkezelése és mennyi ideig tart az adatkezelés?
Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés ideje

Megrendelés során megadott
személyes adatok esetében
(ha Ön nem regisztrált
Felhasználó)

A megrendeléssel
kapcsolatos adatkezeléseket
illetően a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja,
miszerint az adatkezelés
olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges,
amelyben a Felhasználó az
egyik fél.

A megrendeléssel kapcsolatos
adatkezelés időtartama
legkésőbb a szerződéssel
kapcsolatos jogi igények
érvényesíthetőségének
időpontjáig (5 év) tart.

Regisztrációs során
megadandó személyes
adatok:

Az adatkezelő által végzett
adatkezelés jogalapja egyes
adatkezeléseket illetően a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja
szerint a Felhasználó
hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig
(regisztrált fiók törlésééig),
vagy a törlés teljesítéséig.

Számla kiállításához
szükséges adatok:

A számla kiállítása esetén
Vállalkozót számviteli
bizonylat kiállítási
kötelezettség terheli, ezért
az adatkezelés jogalapja a
számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban:
Sztv.), mint a GDPR 6.cikk
(1) c) pontján alapuló jogi
kötelezettség teljesítése
lesz.

A számlák megőrzése a
Számviteli törvény szerint 8
év, ezért a számlán található
személyes adatok kezelése a
jogszabály szerinti 8 évig tart.

Kapcsolattartáshoz
szükséges adatok:

A kapcsolattartáshoz
szükséges személyes adatok
adatkezelését illetően a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja,
miszerint az adatkezelés
olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges,
amelyben a Felhasználó az
egyik fél.

A megrendeléssel kapcsolatos
adatkezelés időtartama
legkésőbb a szerződéssel
kapcsolatos jogi igények
érvényesíthetőségének
időpontjáig (5 év) tart.

Szállítással kapcsolatos
adatok:

A szállításhoz szükséges
személyes adatok
adatkezelését illetően a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja,
miszerint az adatkezelés
olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges,
amelyben a Felhasználó az
egyik fél.

A szállítással kapcsolatos
adatkezelés időtartama a
küldemény feladását követő
naptári év vége [Postatv. 54.§
(1)-(2) bek.]

Fizetéssel kapcsolatos
adatok:

A fizetéssel kapcsolatos
személyes adatok
adatkezelését illetően a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja,
miszerint az adatkezelés
olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges,
amelyben a Felhasználó az
egyik fél.

A fizetéssel kapcsolatos
adatkezelés időtartama
legkésőbb a szerződéssel
kapcsolatos jogi igények
érvényesíthetőségének
időpontjáig (5 év) tart.

Webáruház belépési adatok: Az adatkezelő által végzett
adatkezelés jogalapja a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja
szerint a Felhasználó
hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig
(regisztrált fiók törléséig),
vagy a törlés teljesítéséig.

Esküvőszervezéssel
kapcsolatosan megadott
személyes adatok:

Az adatkezelő által végzett
adatkezelés jogalapja az
esküvőszervezéssel
kapcsolatos megadott
adatokat illetően a GDPR
6. cikk (1) bekezdésének
a) pontja szerint a
Felhasználó hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig,
vagy a törlés teljesítéséig.

A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a
vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölő négyzet bejelölésével adja
meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a weboldal oldalának alján megjelenő
„adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési
nyilatkozatban olvasható „adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva
elolvashatja, mellyel adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes
tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölő négyzet bejelölésével Felhasználó
kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul
az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.
5. Cookie-k (sütik)
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket az adatkezelő weboldalai tárolnak el az
oldalaikra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén. A cookie-k a weboldal
felhasználóbarát és biztonságos működéséhez elengedhetetlen fájlok.
A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns
tartalmakat kínál fel. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webhely egy bizonyos ideig
emlékezzen a Felhasználó beállításaira (felhasználónév, kosár tartalma, választott nyelv stb.),
ezzel megkönnyítve a weboldalak navigálását és felhasználói élményt. A cookie-k anonimizált
statisztikai adatok gyűjtésére is szolgálnak, melyek segítségével az adatkezelő analizálni tudja
weboldalai megfelelő működését és weboldalai látogatóinak böngészési szokásait, ezáltal
javíthatja a felhasználói élmény.
Ez csakis azáltal lehetséges, hogy a Felhasználó böngészés során használt eszközének IP címe
bizonyos ideig megjegyzésre kerül. Ezen adatkezelési célból gyűjtött adatok azonban nem
kapcsolhatók személyhez, csak a Felhasználó által használt böngésző eszközhöz.
Az adatkezelő ezen adatok mérésére a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit
használja. A Google sütik felelősek a fent említett felhasználóbarát működéséért a
weboldalaknak.
A cookie-k létezéséről az adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóját az oldal alján felugró
értesítő fomájában.

Cookie-k eltávolítása az eszközről

A Felhasználó tetszése szerint kezelheti/törölheti a cookie-kat. Az ezzel kapcsolatos
tudnivalókról az aboutcookies.org honlapon tájékozódhat.

A Felhasználó a böngészési előzmények törlésével el tudja távolítani az összes cookie-t
eszközéről. Ezzel a felkeresett weboldalakhoz tartozó összes cookie-t törölni tudja.
6. Marketingtevékenységhez kapcsolódó adatok
Az adatkezelő a weboldalai felhasználóbarát működése mellett releváns marketing tartalmat is
kíván a Felhasználóval megosztani reklámozás formájában. Ehhez az adatkezelő külső
partnereket használ. Ezek használatához a Felhasználó hozzájárulhat a weboldal alján
megjelenő cookie használat.
a) Google
A Google Ireland Ltd nemcsak a weboldal működésének optimalizálását és elemzését segíti,
de a Felhasználó felé irányuló, relevánsabb tartalom reklámozását is biztosítani tudja. A
Google a Felhasználó böngészésre használt eszközének IP címének megjegyzésén keresztül
elemzi a Felhasználó böngészi szokásait és érdeklődési körét, melyet felhasznál célzott
reklámok eljuttatására az Felhasználó eszközeink. Google Iraland ezen adatokon kívül nem jut
hozzá a Felhasználó semmilyen más adatához.

További információt ezen a linken talál:
https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
b) Facebook

A Facbook Ireland Ltd és Instagram Ltd egy cég által működtetett közösségi média platformok,
mely szintén alkalmasak célzott reklámok eljuttatására. Facebook Ireland Ltd a Felhasználó
böngészésre használt eszközének IP címének megjegyzésén keresztül állapítja meg a
Felhasználó érdeklődési körét és preferenciáit, és juttat el releváns marketingtartalmat számára.
Instagramon történő célzott és releváns reklámozás céljából, az adatkezelő felhasználhatja a
Felhasználó IP címéből eredő információkat (mint például érdeklődési kört) úgynevezett
‘lookalike’ célközönség kialakítására. Ez a célközönség érdeklődési körben és a közösségi
médiában mutatott viselkedésükben hasonlítanak a weboldalakat látogató Felhasználókhoz. Ez
segíti a célzottabb és tartalmilag releváns reklámozást.
Facebook Ireland által Facebook Ireland ezen adatokon kívül nem jut hozzá a Felhasználó
semmilyen más adatához.
További információt ezen a linken talál:
https://www.facebook.com/policies/ads/
https://www.facebook.com/help/cookies/
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adatkezelés
jogalapja az Ektv.
13/A (3) pontja
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- Google
Adwords
remarketing kód
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A statisztikai célú sütik és marketing tevékenység céljából használt sütik használatához a
Felhasználónak hozzá kell járulnia. Ezt a Felhasználó a böngészés megkezdésekor felugró
tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járul hozzá.

7. Milyen külső segítség (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor a személyes adatai
kezelése során?
A személyes adatokat az Adatkezelő a https://www.matibotanik.com/ weboldalon kezeli.
Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az alább feladatok
végrehajtásában.
7.1 Szállítás során adatfeldolgozók:
•

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A GLS használata során megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok
megadásától kezdődik, és a Postatv. vagy az érintett eltérő rendelkezése hiányában – a
küldemény feladását követő naptári év vége [Postatv. 54.§ (1)-(2) bek.]. A Társaság a postai
szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi okiratot – így a kézbesítési okiratot is – a kiállítástól
vagy az okirat érvényességi idejének lejáratától számított egy évig megőrzi [Postatv. 55.§ (7)
bekezdés]. A postatv. alapján a feladást követő naptári év végéig, ezt követően archiválásra
kerülnek és nem hozzáférhetők.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést
megalapozó megrendelés teljesítése.
Adatok: teljes név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám
A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan
•

FOXPOST Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Foxpost használata során
megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok megadásától kezdődik, és a Postatv.
vagy az érintett eltérő rendelkezése hiányában – a küldemény feladását követő naptári év vége
[Postatv. 54.§ (1)-(2) bek.]. A Társaság a postai szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi
okiratot – így a kézbesítési okiratot is – a kiállítástól vagy az okirat érvényességi idejének
lejáratától számított egy évig megőrzi [Postatv. 55.§ (7) bekezdés].
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést
megalapozó megrendelés teljesítése.
Adatok: teljes név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám
A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan

7.2 A weboldal biztonságos működését szolgáltató tárhely

•

Wix.com LTD

Az adatfeldolgozó székhelye: 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel
Az adatfeldolgozó email címe: privacy@wix.com
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megrendelés teljesítésétől
személyes adatait mindaddig megőrizhetik, amíg wix fiókunk aktív, és szükség szerint
hosszabb ideig (például ha törvényesen kötelesek tovább megőrizni, vagy szükségük van rá
érdekeik védelme érdekében).
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést
megalapozó megrendelés teljesítése.
Adatok: a megrendelés leadásának és fizetés lebonyolításához szükséges adatok.
A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan
7.3 Könyvelés, számlázás és banki műveletek során adatfeldolgozók:
•

Z-consulting Könyvelő Iroda

Az adatkezelés célja: könyvelési kötelezettségek lebonyolítása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számlakiállítást követő 8. év
végéig
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést
megalapozó megrendelés teljesítése
Adatok: vevői számlákon található adatok, a kártyatulajdonos neve, szállítási címe, email címe
A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan
•

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Adatkezelés célja: az Adatkezelőt számlaadási kötelezettség terheli.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számlakiállítást követő 8. év
végéig
Adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést megalapozó
megrendelés teljesítése
Adatok: a számlázás körében az érintett alábbi személyes adatait kezeli: név; lakcím;
követelések összege; a szolgáltatás ellenértéke
A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan

•

UniCredit Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
Adatkezelés célja: banki műveletek végzése, pénzforgalom biztosítása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Társaság működésének végéig.
Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli.
Adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést megalapozó
megrendelés teljesítése
Adatok: az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa teljesített összeg
A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan
7.4 Fizetés során adatfeldolgozók:

•

Braintree

Az adatfeldolgozó székhelye: 247 Tottenham Court Road, London, UK W1T 7QX
Az adatfeldolgozó e-mail címe: https://www.braintreepayments.com/hu/contact
Az adatkezelés célja: fizetési tranzakció biztonságos lebonyolítása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Braintree a személyes adatokat az
érintett kérésének és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tárolja. Hosszabb
ideig megőrizheti a személyes adatokat, ha ez jogos üzleti érdekük és törvény nem tiltja. Ha
már az érintett nem használja Braintree szolgáltatásait, akkor az érintett személyes adatait és
egyéb adatait megőrizheti a törvény által előírt módon és az adatmegőrzési politikájuknak
megfelelően.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést
megalapozó megrendelés teljesítése.
Adatok: a tranzakció adatai, a kártyatulajdonos neve, címe, email címe, születési adata
További információ adatvédelemről: https://www.braintreepayments.com/hu/features/datasecurity. https://www.braintreepayments.com/hu/legal/braintree-privacypolicy?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan
8. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók)
a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel,
a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vásárolni kíván tőlünk.
8.1. Az adatok tárolásának módja

Az adatkezelő adatkezelési célonként külön listákban, adatbázisokban információrendszerében
tárolja az adatokat.

8. Adattovábbítás külföldre
Nem történik adattovábbítás.
9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az
adatkezelő fenti elérhetőségein.
9.1 Tájékoztatáshoz való jog
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13.
és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
9.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
9.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
9.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat:
•

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;

•

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;

•

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

•

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

•

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek
alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság korlátozza az adatkezelést,
ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;

•

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzik az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

•

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy

•

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
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 lehet kezelni.

9.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
9.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
9.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
9.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu
10. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
tájékoztatót.

11. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a
Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik
az adatkezelőt.
A MATI Design Korlátolt Felelősségű Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság
a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben
ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Dátum: 2020. október 20.

