Webshop neve : https://www.viragkuldes-budapest.hu
e-mail : viragszinvonal@gmail.com
Telefonszám : 06-20-992-7613
Üzemeltető cég neve : Gold Jácint virág- és ajándék kereskedelmi és szolgáltató BT.
Kapcsolattartó : Trifánné Ungi Katalin (06-20-9927613)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő neve, elérhetőségei :
Adatkezelő megnevezése : Gold Jácint BT. (továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő székhelye, levelezési címe : 2310. Szigetszentmiklós, Szebeni u. 56.
Adatkezelő e-mail címe : viragszinvonal@gmail.com
Adatkezelő telefonszáma : 06-209-927613
Honlap : www.viragkuldes-budapest.hu
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja,
a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.
A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja, a webshopban elérhető szolgáltatások: virágrendelés, virágküldés nyújtásának
biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag a megrendelés teljesítése, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem
használhatja és nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok
számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel -a
felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.Bármely felhasználó, e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatást. Ha a nem megfelelő adatok miatt a virágküldés, virágrendelés meghiúsul, ezért a
Szolgáltató nem felelős!
Az adatokat alsődlegesen a Szolgáltató és a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik fél részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra

vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben,
ill. a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6
§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak
a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell
őrizniük.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8
évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult
a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §
(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez

alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a Címzett adatait a megrendelt virág kiszállításának időtartamáig kezeli.
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.
Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági
társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem
továbbítjuk.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud
biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő a Megrendelő és Címzett nevét, címét, telefonszámát, email
címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt
az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés
célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. §
(2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot,
milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás :
Az adatfeldolgozó, tárhely szolgáltató megnevezése : MatiPro Design KFT.
Tárhely szolgáltató címe : 1171. Budapest , Rezgő köz 16.
Iroda : 1142. Bp. Erzsébet Királyné útja 125. 408.
Adószám : 2633029-2-42
Tárhely szolgáltató telefon száma : +36 70 286 6852
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Országos partnerbolt hálózatunk regisztrált tagjai
Az adatfeldolgozó székhelye: Magyarország, további információkért itt érdeklődhet:
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20-9927613
Az adatfeldolgozó e-mail címe: viragszinvonal@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: E-Counting & Consulting BT.
Az adatfeldolgozó székhelye : 1143. Bp. Semsey Andor u. 9. fsz.3.
Az adatfeldolgozó telefonszáma : 06-1-221-8669 , +36 - 30/445-0660.
Az adatfeldolgozó e-mail címe : anita@e-counting.hu
Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és
címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Online számlázó program üzemeltetője :
Cégnév : Octonull KFT.
Székhely : 1085. Budapest , Hutyra Ferenc u. 11.
Iroda : 8230. Balatonfüred , Jókai u. 5.
adószám : 25073364-2-42
E-mail : hello@billingo.hu
Tel.: +3670 904-5287
Honlap : www.billingo.hu
Adattovábbítás
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a
Szolgáltató. A szolgáltatás használata során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A
továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb
információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

A webáruház a Google AdWords konverzió-, és remarketing követő kódjait használja. A
remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webáruház azoknak a
felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen
meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód
cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók
letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is
olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni
személyre szabott ajánlatok a webáruháztól.
A webáruházhoz kapcsolt fizetési szolgáltatók adatai:
OTP Mobil Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Telefonszám: +36-1/20/30/70-3-666-611
E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu
Adatvédelmi tájékoztató, ÁSZF: http://simplepartner.hu/SimpleFelhasznaloiASZF.html
PayPal
Anyavállalat: eBay Incorporated
Székhely: San José, California, USA
Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home
Adatkezelési tájékoztató: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatok védje 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.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására
is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így
például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az
érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

