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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

Nyilatkozatot készítette:
Bibók és Társa Szerelvényértékesítő Kft.
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1112 Budapest, Törökbálinti út 2.
Adószám: 12710380-2-43 / Cégjegyzékszám: 01-09-699653
készült az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban, azt
alapdokumentációnak tekintve!

A Bibók és Társa Kft.-nél tárolt személyes adatairól felvilágosítást kérhet:
-

a Bibók és Társa Kft., 1112 Budapest, Törökbálinti út 2. levelezési címen,
a bibok02@t-online.hu e-mail címen.

A Bibók és Társa Kft.-nél tárolt személyes adatainak törlését kérheti a:
-

a Bibók és Társa Kft., 1112 Budapest, Törökbálinti út 2. levelezési címen,
a bibok02@t-online.hu e-mail címen.

(a személyes adat törlése abban az esetben nem lehetséges, ha a személyes adatok számviteli
bizonylaton szerepelnek, ha a személyes adatok fizetési meghagyásos, peres, végrehajtási, csőd- vagy
felszámolási eljárás bonyolításához szükségesek, azokban érintettek!)

Röviden:
Szerelvényüzletünket, valamint irodánkat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve üzemeltetjük,
ezért fontos számunkra, hogy a 2018. május 25-től alkalmazandó EU 2016/679 (2016. április 27.)
rendeletben foglaltakat is maradéktalanul betartsuk üzletmenetünk során. Ennek megfelelve
szabályoztuk, felülvizsgáltuk és a szükséges módon átértékeltük korábbi adatkezelési rendünket,
rendszerünket. Vállalkozásunkat az EU 2016/679 sz. rendeletnek megfelelve, a rendelet előírásait,
szabályozását betartva üzemeltetjük!
Adatkezelési tevékenységünk során személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával vagy
jogszabály által megállapított alappal, különösen ideértve: adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettségeknek való megfelelés, vagy szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződéskötést megelőző
lépések elvégzéséhez vagy hatósági megkeresés vagy rendőrségi, peres, végrehajtási, csőd,
felszámolási ügyek vagy fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek esetén rögzítünk, kezelünk,
használunk. A személyes adatokat csak az indokoltan szükséges ideig tároljuk!
Cégjegyzékszám: 01-09-699653
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A felülvizsgálat érintette a cég székhelyén/üzletében használt belső informatikai rendszer
adatkezelésének újra-szabályozását, az e-mail-es levelezésünk, a fax kezelésünk, valamint a papír alapú
megrendelések, bérleti és egyéb szerződések kezelésének, használatának újra-szabályozását, valamint
a székhely területén üzemeltetett megfigyelő kamerarendszer adattárolásának felülvizsgálatát.
A belső informatikai rendszerünkben, a fent nevezett rendelet életbe lépése előtti időszakban eltárolt
adatok közül, melyek adatok már nem szükségesek, 2018. május 24-dik napjáig megsemmisítésre
kerülnek/kerültek. A korábbról nyilvántartott adatokat – jellemzően jogszabályok alapán számviteli és
adózási szempontból történő elévülésig megőrzendő adatokról, iratokról van szó – zárt, tűzfallal védett
informatikai adattárolón és/vagy papíralapon, zárható és vagyonvédelmi riasztórendszerrel védett
helységben őrizzük. A személyes adatokat tartalmazó adathordozót háromszori teljes formázás után,
az adathordozó végleges tönkremenetelét előidéző fizikai behatásokkal (vízben áztatást követően,
kalapáccsal szétverés) mintegy megsemmisítjük. A papíralapú személyes adatokat iratmegsemmisítő
berendezéssel semmisítjük meg.
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Bizonyos, pl.: alkalmazottak bérezéséhez kapcsolódó személyes adatokat, az alkalmazott nyugdíjba
vonulásáig megőrizzük, azt követően 90 napon belül megsemmisítjük.
Természetesen bármely személy a Bibók és Társa Kft által róla tárolt adatokról információt kérhet,
illetve kérheti a Bibók és Társa Kft által tárolt személyes adatainak törlését (amennyiben a személyes
adatainak törlése nem sérti adózási, illetve számviteli törvényes kötelességeink betartását, illetve
amennyiben személyes adatainak törlése nem nehezíti meg folyamatban vagy előkészítés alatt lévő
peres, fizetési meghagyásos, vagy végrehajtási, felszámolási ügy lefolytathatóságát).
Iroda- és üzletterünkben az utóbbi években a faxhasználat minimálisra csökkent, hőpapíros faxot
használunk, jellemzően beszállítóinkkal kapcsolatos megrendelések bonyolítására. A megrendelés
lebonyolítását követően az adott megrendeléssel kapcsolatos faxdokumentációt 1 napon belül
iratmegsemmisítőben ledaráljuk.
Bérleti szerződések esetében a szerződés dokumentumait (a számlázási részt kivéve, mert azt
számviteli/adóügyi elévülésig őrizzük és azt követő 90 napon belül semmisítjük meg), csak a
minimálisan szükséges ideig őrizzük meg, ez pedig számunkra a probléma nélkül lezáruló bérlet esetén:
a bérlés lezárulását követő 15. nap, míg problémás bérlés (pl.: bérbe adott készülék, szerszám sérülése
esetén), a probléma peren kívüli vagy peres lezárást követő 90 nap. Ekkor a személyes adatokat
tartalmazó bérleti szerződések megsemmisítésre kerülnek.
Általános szállítói, valamint vevői szerződések esetében, azokat a szerződésben foglaltak teljesülését
követő 90 napig őrizzük, kivétel: azon dokumentumok, melyeket adózási és számviteli előírások,
szabályozások miatt kötelező megőrizni adózási/számviteli elévülési határidőig, ezek esetében az
elévülést követő 90 napon belül történik a megsemmisítés.
Munkaszerződések és ehhez kapcsolódó adatok esetében a személyes adatok megőrzését a vonatkozó
jogszabályban rögzített határidőig kötelesek vagyunk megőrizni, ennek leteltét követő 90 napon belül
gondoskodunk az adatok, dokumentumok megsemmisítéséről.
E-mail rendszerünk jelenlegi beállítása lehetővé teszi, hogy bármely gépünkre érkezett e-mail oly
módon legyen csak törölhető, hogy egyszerre minden gépen törlődik az adott e-mail. Természetesen
soha nem lehet kizárni, hogy valaki nem készít egy screenshot-ot stb., de ennek elkerülése végett belső
hálózatunk a külső netes globális hálózattól tűzfallal, valamint a Win10-be épített ellenőrző rendszerrel
védett.

Cégjegyzékszám: 01-09-699653
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A korábbi időszakokról eltárolt, megőrzött, esetleg személyes adatokat is tartalmazó iratokat (pl.:
magánszemély nevére és címére kiállított számla) a személyes adatokat is tartalmazó iratokat az
elévülési időig őrizzük, ezt követően 90 napon belül megsemmisítjük. Ennek az ügyfélkörnek (korábbi
vevőink, vásárlóink) a megkeresése, és adatkezelési nyilatkoztatása észszerűtlen nagy terhet róna
cégünkre, mind anyagi, mind lebonyolítási tekintetben. De természetesen, mint minden egyéb
esetben, ha a magánszemély írásos formában kéri (pl: levelezési címünkön, vagy a bibok02@tonline.hu e-mail címen), akkor személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük (kivéve: ha jogszabályi
kötelezettség teljesítése miatt van szükségünk az ügyfél adatára).
Honlapunkat az Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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
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(általános adatvédelmi rendelet) tárgyú rendelettel összhangban, annak figyelembevételével,
alkalmazásával, a rendeletben foglaltak betartásával üzemeltetjük!
Mivel nem üzemeltetünk webshopot, illetve nem biztosítunk hozzászólási lehetőséget oldalunkon,
illetve aloldalainkon, továbbá nem tartunk fent e-mail cím adatbázist, nem küldünk reklámleveleket, nem használunk kereskedelmi célra felhasználható „cookie’-t, ezért személyes adatok
ilyen irányultságú, jellegű nyilvántartása fel sem merül részünkről.
Az üzletünk üzlet- és raktárterében, valamint az üzlet előtti – kerítésen belüli – térben felszerelt,
ezeket a területeket a nap 24 órájában figyelő kamerarendszer által eltárolt felvételeket csak abban
az esetben tekintjük meg, illetve mentjük ki külön adathordozóra (pendrive), ha az érintett
időszakban olyan esemény történt mely ezt szükségessé teszi, illetve, ha hatósági (pl.: rendőrség)
megkeresés alapján kérik a felvételek kiírását, megőrzését. Egyéb esetekben a felvételeket 3 nap
után töröljük! A felvételek cégen belüli letöltésére írásbeli kérelemre kerül sor, a letöltött
felvételeket az eset tisztázását és lezárását követően azonnal töröljük. Általános – különleges
esemény nélküli - helyzetben a kamerák által rögzített felvételt senki sem tekinti meg.
Amennyiben a jövőben bármely természetes személy azonosító adataihoz jutnánk, azt csak és
kizárólag a szükséges időtartamig őrizzük (pl.: számviteli és ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bizonylatok esetében a számviteli elévülés + 90 nap), az adatokat 3. fél részére nem adjuk ki,
elektronikus tárolás esetén tűzfallal védett – saját székhelyen, telephelyen lévő – adattárolón
tartjuk. Esetleges adatvédelmi incidens esetén a hatóságot az előírás szerint értesítjük!

Adatkezelők a Bibók és Társa Kft-nél: a cég alkalmazottai, különösen az ügyvezető (jelen adatvédelmi
nyilatkozat készítésekor: Bibok László.
Az általunk tárolt saját(!) személyes adatairól információt kérhet: személyesen üzletünkben
(írásban), levélben, vagy e-mailben (személyazonosság hiteles igazolása szükséges, esetleges
jogosulatlan adatkiadás elkerülése végett!). – E-mail és cím: lásd első oldal!
Az általunk kezelt személyes adatok:
-

számlázás esetén: név, lakcím (adatok megőrzése: adathordozó + papíralapú),
rendelések bonyolítása esetén: név, telefonszám és/vagy e-mail, esetleg lakcím (adatok
megőrzése: adathordozó),
bérlés esetén: név, lakcím, telefonszám (adatok megőrzése: papíralapú),
normál e-mailes levelezés (érdeklődések, árajánlat kérések): e-mail cím, illetve az e-mailben
a másik fél által önként közölt – személyesnek tekintendő – adatok,
Cégjegyzékszám: 01-09-699653
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-

szerződések esetén: az adott típusú szerződésekben szokásos mértékig általánosan rögzíteni
szokott személyes adatok (ez vonatkozik a munkaszerződésekre, és azok mellékleteire is).

Adatok megőrzése: később részletezve, de általában az adott ügy, ügylet lezárását követő 90
napig, kivételek: számviteli bizonylatok (elévülés + 90 nap), peres ill. egyéb jogi ügyekben
érintett esetekhez kapcsolódó iratok, dokumentumok (ügy lezárását követő 90 nap), saját
alkalmazottakkal kapcsolatos iratok, dokumentumok (nyugdíjazás + 90 nap), illetve a kamerák
felvételei, mert ez esetben 3 nap után töröljük a felvételeket.
Egyéb, jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az EU 2016/679 sz. rendelete
az irányadó. A rendelet szövege letölthető innen: https://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
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Részletesen:
Személyes adatokat csak a vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek, törvényeknek megfelelően
gyűjtünk, illetve kezelünk. Úgynevezett „direkt marketing” és egyéb hírlevelet NEM küldünk, és a
jövőben sem fogunk küldeni. Az adatok biztonságos tárolásáról, felhasználásáról – az ésszerű
gazdálkodás keretein belül – gondoskodunk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át,
kivételek: a személyes adat tulajdonosának külön -írásbeli- kérésére, illetve hatósági megkeresésre!
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, személyes adatokról, az adatok tulajdonosa
kérheti személyes adatainak törlését (e-mail címünk: bibok02@t-online.hu). Weboldalunkon soha,
semmilyen személyes adat megadását nem kérjük, nem rögzítünk semmilyen személyes adatot (IP
címet
sem!)
.

A Bibók és Társa Szerelvényértékesítő Kft. (székhely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 2, adószám:
12710380-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-699653 -bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) ,
mint az adatok kezelője, őrzője a továbbiakban: Szolgáltató és adatkezelő) alá veti magát a következő
tájékoztatónak.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról. Cégünknél az alábbi alapesetekben kérünk, és tárolunk személyes adatot:
-

-

számla kiállításának igénye esetén (jogszabályi kötelezettség), a vevő neve és címe rögzítésre
kerül, megőrzés ideje: számviteli/adózási elévülés + 90 nap,
vevői megrendelés esetén, a megrendelés teljesítéséig a vevő nevét, és valamilyen
elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím) elkérjük, feldolgozzuk és tároljuk, az adatok
megsemmisítése a megrendelés teljesítését követő 90 napon belül megtörténik (kivétel, ha
vevő számlát kért, hiszen ebben az esetben a számla vevő blokkja tartalmazni fogja a vevő
néhány személyes adatát, melyet a fentebb is rögzített számíviteli/adózási szempontból
történő elévülés + 90 napig tárolunk, majd megsemmisítjük,
e-mail, fax vagy postai levelezés esetén a levelező partnerünk személyes adatait rögzítjük, és
biztonságos körülmények között őrizzük, az adatok törlése partnerünk kérésére azonnal
Cégjegyzékszám: 01-09-699653
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-

-

megtörténik (kérelemhez képest 8 napon belül). Állandó partner esetén a partneri viszony
fennállásáig tároljuk az adatokat, a partneri viszony megszűnését követően 90 napon belül
töröljük, megsemmisítjük az adatokat. Eseti partner esetében az ügylet lezárását követő 90
napon belül töröljük, megsemmisítjük az adatokat.
beszállító partnereink, illetve azok alkalmazottainak személyes adatait (jellemzően tárolt
adatok: név+telefonszám, név+e-mail cím vagy név+e-mail+telefonszám) a partneri kapcsolat
fennállásáig (az azt követő 90. napig) megőrizzük, tároljuk. Természetesen természetes
személy partnerünk, vagy bármely partnerünk alkalmazottja adatait kérés esetén azonnal
töröljük!
Az adatok törlése nem vonatkozik azokra az esetekre mely során bármely partnerünkkel egyegy ügy jogi útra terelődik, vagy fennálló követelésünk van a partnerünkkel szemben,
ezekben az esetekben a személyes adatok törlésének kérelmét csak a folyamatban lévő
ügyek, perek, végrehajtások lezárását követően van lehetőség!
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Tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat
kezelése:
a.) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b.) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás
megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
- az adatgyűjtés ténye,
- az érintettek köre,
- az adatgyűjtés célja,
- az adatkezelés időtartama,
- az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését
szabályozza: http://www.bibokszerelveny.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul.

Fogalmak tisztázása
1. Érintett/Felhasználó: 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 esetleg több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, szexuális

Cégjegyzékszám: 01-09-699653
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beállítottságbéli, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés,
3. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális irányultságra és szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat és a bűnügyi személyes adat,
4. 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,
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5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, a kezelt adatok törlését kéri,
6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki és/vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval elvégezteti,
7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége: így különösen az adatok 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) rögzítése,
8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,
10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges,
11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából,
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. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
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függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,
15. 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,
16. Adatfelelős: az a szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot
előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett,
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17. adatközlő: az a szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős
által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi,
18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,
19. 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.
Adatkezelés jogalapja
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a.) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b.) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.
4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése körében az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét,
címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon
tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak
szerinti kezeléséhez.
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
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adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a.) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b.) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti
Adatkezelés célhoz kötöttsége
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
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Adatkezelés egyéb elvei
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Meg kell határozni a weboldal „cookie” adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése.
A. cégünk csak egyszerű, ismertető weboldalat üzemeltet, webshopot nem működtet!
B. weboldalunkon „cookie”-k közül csak az ún. „biztonsági cookie”-val találkozhatnak, melynek
használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
C. a weboldallal kapcsolatosan és a weboldalon keresztül semmilyen személyes adatot nem
kezelünk, nem tárolunk. Mivel nincs adatkezelési ezért adatkezelő sincs.
D. „Cookie”-s adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
E. A honlapunk látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a
Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított
adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb
információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/.
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F. Cégünk hírlevelet soha nem küld, direkt marketing tevékenységet nem végez, így – míg
ebben esetleg változás nem áll be – ennek szabályozása elég egyszerű számunkra: nem
küldünk hírlevelet, nem végzünk direkt marketing tevékenységet, ilyen tevékenység
végzéséhez szükséges adatbázissal sem rendelkezünk, illetve nem tárolunk, nem
rendelkezünk ilyen célú személyes adatokkal, és a jövőben sem kívánunk hírlevél küldési
és/vagy direkt marketing tevékenységet végezni. Sajnos hírlevelünkre sem lehet
feliratkozni, mert cégünk nem készít, nem készíttet, nem küld hírlevelet.

Adatok esetleges továbbítása
Meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

9

A Bibók és Társa Kft. nem továbbít és nem is fog adatokat, személyes adatokat továbbítani
3. fél részére (kivétel esetleges hatósági, bírósági megkeresések), így:
a.) az adatgyűjtés ténye: negatív, nem gyűjtünk 3. fél részére továbbításra kerülő adatot,
b.) az érintettek köre: senki,
c.) az adatgyűjtés célja: nincs adatgyűjtés,
d.) az adatkezelés időtartama: percben kifejezve: 0, azaz nulla,
e.) az adatok megismerésére jogosult lehetséges külső, cégen kívüli adatkezelők: nincs ilyen,
f.) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: mivel nincs ilyen jellegű
adatgyűjtésünk, ezért nem releváns e pont.
Tárhely-szolgáltató:
eoldal.hu
Centrál Digitális Média Szolgáltató Kft.
1037 Budapest, Montevideó u. 9.
Adatbiztonság
1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó tv., valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
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megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha
azt törvény, jogszabály, rendelet lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását,
c. annak ellenőrizhetőségét, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely
szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,
d. annak ellenőrizhetőségét, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus
adatfeldolgozó rendszerekbe,
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
7. Adatkezelő az adatokat jelszóval védett szervergépen tárolja.
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Az érintettek jogai
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a
kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos
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érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen.
10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről 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.
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
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Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy 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) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. 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. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-699653
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Adatvédelmi nyilatkozat – Bibók és Társa Szerelvényértékesítő Kft.

Bírósági jogérvényesítés
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért
adat kiadására kötelezi.
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát
az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni,
ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
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Kártérítés és sérelemdíj
1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.
3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Minden egyéb, jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott, az adatvédelmet érintő kérdésben
az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint a kapcsolódó hatályos magyar jogi
szabályozás előírásai alkalmazandók!

Budapest, 2018. május 22.

Bibok László
Bibók és Társa Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-699653
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