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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

A kertimag.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok 

kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és 

technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok 

érvényesítésének lehetőségeiről. 

A kertimag.hu oldal elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő 

kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul 

hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. 

 

1. A nyilatkozat célja 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Rédei Kertimag Vetőmagkereskedelmi Zrt. 

(Székhely: 2886 Réde, Lesalja-major, Adószám: 11187354-2-11) által a www.kertimag.hu 

internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 

 

2. Adatkezelő megnevezése 

Név: Rédei Kertimag Vetőmagkereskedelmi Zrt 

Székhely: 2886 Réde, Lesalja-major 

Telefonszám: + 36 34 574-100 

Email cím: kertimag@t-online.hu 

 

3. A kezelt személyes adatok köre 

3.1. Bejelentkezés nélküli böngészés 

A rendszer ekkor egy session ID-t generál, ami az oldal elhagyásakor automatikusan 

törlődik. Rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, 

illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a 

böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan 

statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze 

személyes adatokkal. 

3.2. Regisztráció/vásárláskor megadott adatok 

A felhasználó által a regisztráció/vásárlás folyamán meg kell adni az alábbi személyes 

adatokat: e-mail cím, név, cím, telefonszám. 

Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük el és 

tároljuk. A megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a 

házhozszállítást bonyolító cég, akinek a szállítási adatok bizalmas kezelésre átadjuk. Az 

adatok kezelésének célja a kiszállítás lebonyolításán túl statisztikai-demográfiai adatok 

gyűjtése a vásárlási szokások feltérképezéséhez. 
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4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó 

önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

(Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján. 

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes 

személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének 

időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes 

adatok kezelésének célja a www.kertimag.com honlapon keresztül biztosított 

szolgáltatások nyújtása és számlák kiállítása. 

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai 

rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő 

célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok 

számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a 

felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

5.1 A regisztráció és www.kertimag.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata 

során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 

megszüntetéséig tart. 

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A 

www.kertimag.com nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes 

keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek 

eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) 

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. 

A felhasználó személyes adatai mindaddig megőrződnek, amíg nem kéri azok törlését a 

rendszerből (lásd 8.pont). 

 

6. Adatfeldolgozó 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek 

hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem 
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ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, 

amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. 

Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében 

megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 

6.1.Tárhelyszolgáltató adatai: 

Neve: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 

Címe: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. 

E-mailcím: iroda@gak.hu 

Cégjegyzékszám: 13 09 123830 

Adószám: 18671290-2-13 

 

7. Adatbiztonság 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az 

adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek 

kiépítését, működtetését. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 

törölhesse. 

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai 

ismerhetik meg, azokat az adatkezelő harmadik személynek nem adja át, kivéve, ha ez a 

szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Alkalmazottaink, 

partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 

 

8. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik 

kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. 

Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (Rédei Kertimag Zrt. 2886 Réde, 

Lesalja major), illetve a kertimag@t-online.hu e-mail címen kérhető. 

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak 

helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, 

valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési 

igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. 

 

mailto:iroda@gak.hu
mailto:kertimag@t-online.hu


4 
 

 

9. Jogorvoslati lehetőségek 

 

9.1. 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) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az Adatkezelő 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. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az 

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

9.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt 

adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá 

arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a 

kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért 

tájékoztatást. 

9.3 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését 

kérni. 

9.4. A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik 

a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat 

Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

9.5. A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt 

érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban 

felmerült panasza esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
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Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Réde, 2018. január 04. 
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