
Adatvédelmi nyilatkozat  
  
  
Érvényes: 2020.03.01-től visszavonásig.  
  
Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://barka
csgepek-centrum.cms.webnode.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.  
  
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő 
időben tájékoztatásra kerülnek.  
  
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.  
  
Az adatvédelmi nyilatkozat letölthető az alábbi linken: Adatvédelmi nyilatkozat PDF  
  
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei i
nformációs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és meg
tesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  
  
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.  
  
Az adatok kezelésével összefüggésben a webáruház ( Adatkezelő) tájékoztatja a vásárlóit, és látogatóit (a továbbiakb
an mint Felhasználókat) az általa kezelt személyes adatokról,   
  
a személyes adatok kezeléséről, elveiről, gyakorlatáról, rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011
. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,   
  
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.  
  
A felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait ön
ként, megfelelő tájékoztatás   
  
birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a 
jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa.   
  
A Felhasználó nyilatkozik, hogy a webáruház, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós ada
tait adja meg.  
  
Az adatkezelő:  
  
A szolgáltató neve: Korrekt -2020 KFT.  
  
A szolgáltató székhelye: 4700 Mátészalka Alkotmány út 9 2/6.  
  
A szolgáltató email címe: websalerpro@gmail.com  
  
Telefonszám: +36 70 770 6770  
E-mail: websalerpro@gmail.com  
  
Adószáma: 27088247-2-15  
  
Képviselő: Imecs Róbert  
  



E-mail: websalerpro@gmail.com  
  
Weboldal: www.barkacsgepcenter.hu  
  
-Adatkezelő tárhely-szolgáltató:  
  
Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0,  
székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland,   
kapcsolati e-mail: support@webnode.com.  
  
Az adatkezelés módjai:  
  
-Kapcsolatfelvétel a webáruház felületén online vásárlókkal  
  
A kezelt adatok köre  
  
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE  
  
3.1. TECHNIKAI ADATOK  
  
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy v
álasztja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  
  
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  
változatlansága igazolható (adatintegritás);  
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvá
nosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.  
  
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának véde
lméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
  
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki e
rre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a
 rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon 
férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.  
  
3.2 COOKIE-K (SÜTIK)  
  
3.2.1 A SÜTIK FELADATA  
  
A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek 
felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyíti
k a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisz
tikai információ gyűjtésében.  
  
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a
 későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgálta
tónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma t
ekintetében.  
  
A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük t
artalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosít



hatóságát biztosítja.  
  
3.2.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K  
  
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék ashop.enyxa.eu weboldalát, h
asználhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkam
enet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, i
lletve a böngészésre használt más eszközről.  
  
3.2.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)  
  
A shop.enyxa.eu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statis
ztikai célú szolgáltatás használatával az webfolio.hu és a fotofolio.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyű
jtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és 
a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy 
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.  
  
3.2.4. A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA  
  
A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) po
ntja alapján.  
  
Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói n
em lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működn
ek.  
  
A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:  
  
Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről  
Chrome: Clear cache & cookies  
Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac  
Mozilla: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről | Firefox súgó (mozilla.org)  
Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése (microsoft.com)  
3.2.5. AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALAIN SZEREPLŐ COOKIE-K LISTÁJA  
  
Név Szolgáltató Részletes leírás Elévülés Jelleg  
A weboldalak működéséhez szükséges sütik  A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszi
k a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető. Munkam
enet vége nem gyűjt személyes információkat  
A felhasznlói élményt javító sütik  A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat és a felhasználói élmén
yt javítását szolgálják. Munkamenet vége nem gyűjt személyes információkat  
Munkamenet sütik  A sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják. Maximu
n 2 óra vagy a böngésző bezárása.   
Utoljára megtekintett termék süti  Rögzíti az utoljűra megtekintett teméket. 60 nap   
Utoljára megtekintett termék kategória süti  Rögzíti az utoljára megtekintett temék kategóriát. 60 nap   
Kosár süti  Tárolja a kosárba helyezett termék adatot. 360 nap   
1P_JAR Google.com és Gstatic.com A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésér
e használják. 2 év nem gyűjt személyes információkat  
CONSENT shop.enyxa.eu A cookie a cookie-k elfogadásával összefüggő beállítások tárolására használják 1 év nem 
gyűjt személyes információkat  
viewedExitPopupWP shop.enyxa.eu A cookie a weboldalak elhagyásakor közölt információk beállításainak tárolásá
ra használják 30 nap nem gyűjt személyes információkat  
NID Google.com Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megj
elenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat. 10 é



v nem gyűjt személyes információkat  
_ga Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöv
eges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, 
amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat  
_gat Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szö
veges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához
, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat  
_gid Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szö
veges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához
, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat  
-a webáruház felületén online vásárlók: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonsz
ám.  
  
Az adatkezelés jogalapja  
  
-webáruház felületén vásárlók : az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.  
  
-a szolgáltatást (pl.tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabad
ságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.  
  
 Az adatkezelés célja  
  
-regisztrációkor ill. megrendeléskor a Felhasználó által megadott adatokat a megrendelés teljesítése, a rendelési felté
telek későbbi bizonyítása céljából tárolja, valamint a következő célokra használja fel:  
  
-Online vásárlás esetében: a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások ,reklamációk int
ézése.   
  
Valamint a rendeléssel kapcsolatban felmerülő kérdések egyeztetésére.  
  
 Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.  
  
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS 
MEGŐRZÉSI IDŐ  
  
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az 
önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely sza
kában visszavonhatják.  
  
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
 melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem sa
ját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési al
apelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal
: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);  
  
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a szem
élyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK re
ndelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvén
ykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrori
zmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekr
ől és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).  
  
Adattovábbítás  



  
-a webáruház felületén online vásárlók esetében: az adatkezelő biztosítja a felhasználót, hogy a tudomására jutott sze
mélyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki,   
  
kivéve azt az esetet, amikor a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások teljesítése érde
kében az Adatkezelő alvállalkozó közreműködését (például futárszolgálat) veszi igénybe.  
  
Jelen szerződés teljesítése érdekében közreműködő alvállalkozók az Adatkezelőtől kapott adatokat nem jogosultak t
ovábbi személyek részére továbbadni.   
  
Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használhatják.  
  
Hírlevélre (online) regisztrálók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személye
s vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki.  
  
Az adatokat elsődlegesen szolgáltató illetve szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat n
em teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.   
  
Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató ad
atfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.   
  
Az adatfeldolgozók semmilyen személyes adat továbbítására nem jogosultak, kivéve ha azt törvényi előírás nem sza
bályozza.  
  
Az adatkezelés időtartama  
  
-webáruházban online vásárlók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat addig tárolja és a fent
 meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.  
  
-a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja
 és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.  
  
Az adatok javítása, módosítása, törlése  
  
-a webáruház felületén online vásárlók esetében: regisztrált felhasználóink az általuk megadott adatokat a webáruház
ban meglévő saját felhasználói fiókjukba belépve bármikor javíthatják, módosíthatják.   
  
A Felhasználó személyes adatainak törlését e-mailben kérheti.   
  
Az Adatkezelő a kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 1 munkanapon 
belül teljesíti.  
  
Azon felhasználóink, akik webáruházunkban regisztráció nélkül vásároltak, saját személyes adataik javítását, módos
ítását, törlését  e-mailben kezdeményezhetik.  
  
Az Adatkezelő a javítási, módosítási, illetve törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beér
kezésétől számított 1 munkanapon belül teljesíti.    
  
Adatok javítására, módosítására, törlésére az enyxa12@gmail.com e-mail címen van lehetőség.  
  
Adatbiztonsági intézkedések  
  
Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabály
okat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ren



delkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a 
Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosul
atlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzés
i helye a székhelyén található meg.  
  
ONLINE RENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK  
  
A weboldalon keresztül lehetőség van webáruházon keresztül történő vásárlásra, a megrendelés során elkért személy
es adatok:  
  
Név (kötelező mező)  
  
Cím (kötelező mező)  
  
Email cím (kötelező mező)  
  
Telefonszám (kötelező mező)  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasz
nálásra.  
  
Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.  
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.  
  
ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK  
  
A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:  
  
Név (kötelező mező)  
  
Email cím (kötelező mező)  
  
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítés
ére kerülnek felhasználásra.  
  
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.  
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.  
  
TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK  
  
A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:  
  
Név (kötelező mező)  
  
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)  
A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhaszn
álásra.  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és/vagy a megrendelés telj
esítésére kerülnek felhasználásra.  
  
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.  
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.  



  
HÍRLEVÉL / EDM-HEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK  
  
A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:  
  
Név (kötelező mező)  
  
Email cím (kötelező mező)  
  
A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabál
yzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.  
  
A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erő
sítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.  
  
Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehet
őségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.  
  
Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére k
erülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.  
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.  
  
Megőrzési idő: leiratkozásig.  
  
ÜGYFÉL KAPCSOLATI ADATOK  
  
Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom:  
  
Név  
  
Email cím  
  
Telefonszám  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából 
kerülnek felhasználásra.  
  
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.  
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.  
  
REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK  
  
A webshopban regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további szolgáltatás igénybevételt azzal, hogy nem 
szükséges az adatok ismételt megadása. A regisztráció során kezelt személyes adatok:  
  
Név  
  
Email cím  
  
Cím  
  
Telefonszám  



  
Vásárlási információ (termék, időpont stb.)  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.  
  
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.  
  
Megőrzési idő: visszavonásig.  
  
VÁSÁRLÁS SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK  
  
Amennyiben a webshop modulban rendelést szeretne leadni, úgy a vásárlás során az adatkezelés és az adatok megad
ása a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.  
  
Név  
  
Email cím  
  
Cím  
  
Telefonszám  
  
Vásárlási információ (termék, időpont stb.)  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás teljesítés.  
  
Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.  
  
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év  
  
SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK  
  
Adatkezelő a megrendelt termékekről számlát állít ki , melynek során az alábbi adatokat tárolja:  
  
Név  
  
Email cím  
  
Cím  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.  
  
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.  
  
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év  
  
GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS  
  
Amennyiben garanciális ügyintézést kezdeményez, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülöz
hetetlen.  
  
Név  
  
Email cím  



  
Telefonszám  
  
Panasz  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: garanciális ügyintézés.  
  
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.  
  
Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év  
  
4.10 FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE  
  
Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhe
tetlen.  
  
Név  
  
Email cím  
  
Telefonszám  
  
Panasz  
  
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés.  
  
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.  
  
Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év  
  
5 AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI  
  
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon ke
rülhetnek a kezelésünkbe:  
  
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogram
mal, 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 kapcsolatb
a kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező sz
ámítógépének azon adatai, melyeket a webfolio.hu és fotofolio.hu domain-ek és aldomain-jeik rendszerei a technikai
 folyamatok automatikus eredményeként rögzít.  
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belép
éskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.  
  
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kap
csolható. Az adathoz kizárólag a shop.enyxa.eu domain-ek és aldomain-jeik férnek hozzá.  
  
6 ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE  
  
Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:  
  
Tárhelyszolgáltatás:  
  



Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail
: support@webnode.com.  
Megismert adatok köre: barkacsgepcenter.hu domain-ek és aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen doma
in-ekre alapuló email címekre érkező emailek.  
  
  
  
Szállítás:  
  
Adatkezelő megnevezése:Magyar Posta  
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu  
Tel: 06-1-333-7777  
  
  
  
Google Analytics:  
Google Inc., Mountain View, California, USA  
Megismert adatok köre: a webfolio.hu és fotofolio.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető
 – IP címe.  
  
Facebook oldal:  
Facebook Inc.  
Menlo Park, California, USA  
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update  
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.  
  
6.1 ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA  
  
Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-
én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).  
  
A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a Google (https://policies.google.com/
privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvén
yes.  
  
ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI  
  
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, ille
tve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az ad
at felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  
  
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG  
  
Adatkezelő 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 eg
yes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalma
zva nyújtsa.  
  
AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA  
  
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kez
elése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kö
vetkező 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 f
ogják, 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 é
rthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható követke
zményekkel jár.  
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  
  
HELYESBÍTÉS JOGA  
  
Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adato
k kiegészítését.  
  
TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG  
  
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő 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 hozzájár
ulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élve
ző jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre al
kalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűj
tésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
  
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a táj
ékozódáshoz 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 jo
gosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiv
álási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjes
ztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
  
AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG  
  
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vit
atja 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 ellenzi az adatok törlését, és e
helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkeze
lés 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, va
gy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogai
nak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
  
ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG  
  
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagol
t, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek t
ovábbítsa.  



  
TILTAKOZÁS JOGA  
  
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak köz
érdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásáh
oz szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges k
ezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személ
yes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbség
et élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
  
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST  
  
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalk
otást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinten
é.  
  
VISSZAVONÁS JOGA  
  
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  
  
BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA  
  
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül j
ár el. 8.11 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  
  
EGYÉB RENDELKEZÉSEK E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztat
ást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazga
tási 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 bocsát
ása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő 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 meg
valósításához elengedhetetlenül szükséges.  
  
Az adatkezelési szabályzat módosítása  
  
A barkacsgepcenter.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot  módosítsa. Bármely változás attól az
 időponttól hatályos, amikor az az oldalon megjelenik. A változtatásokról az Adatkezelő értesítést nem küld, de az A
datvédelmi Nyilatkozat fejlécében közöljük az utolsó módosítás, frissítés dátumát.  
  
A felhasználók a webáruház szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadják a módosí
tott adatvédelmi nyilatkozatot.  
  
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájék
oztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés célj
áról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel öss
zefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztat
ás iránti kérelmet e-mailben kell eljuttatni, amire az érintett 5 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók  kérhet
ik adataik módosítását, javítását, törlését.  



  
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felf
üggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvi
zsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltako
zását alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak a
lapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és a
kik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntés
ével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.  
  
“5. 2016. február 15-től elérhető az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform (European Onli
ne Dispute Resolution (ODR) Platform), amely a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rende
zésére jött létre.  
  
Az ODR platform a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
  
A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.”  
  
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:  
  
A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)
 Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal
.hu/hu/elerhetosegek  
  
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:  
  
Békéltető Testületek országos listája:  
  
· Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  
  
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500  
  
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;  
  
· Baranya Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.  
  
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.  
  
Telefonszáma: (72) 507-154  
  
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;  
  
· Békés Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.  
  
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775  
  
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;  
  
· Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület  



  
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  
  
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870  
  
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;  
  
· Budapesti Békéltető Testület  
  
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  
  
Telefonszáma: (1) 488-2131  
  
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;  
  
· Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.  
  
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék  
  
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;  
  
· Fejér Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  
  
Telefonszáma: (22) 510-310  
  
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;  
  
· Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.  
  
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217  
  
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;  
  
· Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  
  
Telefonszáma: (52) 500-749  
  
E-mail cím: info@hbkik.hu;    
  
· Heves Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.  
  
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.  
  
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék  



  
E-mail cím: tunde@hkik.hu;  
  
· Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  
  
Telefonszáma: (56) 510-610  
  
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;    
  
· Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.  
  
Telefonszáma: (34) 513-010  
  
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;  
  
· Nógrád Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a  
  
Telefonszám: (32) 520-860  
  
E-mail cím: nkik@nkik.hu;  
  
· Pest Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.  
  
Telefonszáma: (1)-269-0703  
  
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  
  
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu  
  
· Somogy Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.  
  
Telefonszáma: (82) 501-000  
  
E-mail cím: skik@skik.hu;    
  
· Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.  
  
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180  
  
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;    
  
· Tolna Megyei Békéltető Testület  



  
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.  
  
Telefonszáma: (74) 411-661  
  
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;  
  
· Vas Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.  
  
Telefonszáma: (94) 312-356  
  
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu    
  
· Veszprém Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.  
  
Telefonszáma: (88) 429-008  
  
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu    
  
· Zala Megyei Békéltető Testület  
  
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.  
  
Telefonszáma: (92) 550-513  
  
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu  
  


