
 
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. A Soós és Társa Hűtőtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-043543, 

Adószám: 12290693-2-42, Székhely: 1163 Budapest, Kövirózsa út 5., Elérhetőség: info@soos.hu, a 

továbbiakban: Adatkezelő) a tulajdonosa és az üzemeltetője a www.soos.hu weboldalnak, mely 

weboldal keretében webshopot is működtet. Az Adatkezelő a www.soos.hu weboldal 

üzemeltetéséhez, a webshopból történő megrendelések kezeléséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan 

gyűjti és kezeli a vásárlók, ügyfelek 3. pontban rögzített személyes adatait. 

 

2. Az adatkezelés az érintett vásárlók hozzájárulása – érintett akaratának önkéntes és határozott 

kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését 

adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez - alapján történik, melyet a weboldalon az erre 

szolgáló felületen ad meg. 

 

3. Kezelt személyes adatok köre a felhasználókkal kapcsolatban: 

- Név 

- Cégnév 

- Cím 

- Adószám 

- Beosztás 

- Elérhetőségek 

- Számlázási adatok 

- Felhasználónév és jelszó 

 

Kezelt adatok köre a megrendelésekkel kapcsolatban: 

- Megrendelés időpontja 

- Megrendelt termékek, szolgáltatások fajtája és mennyisége 

- Termékek, szolgáltatások ára, költségek 

- Fizetési és szállítási mód 

 

4. A személyes adatok csak a weboldal és az annak részét képező webshop üzemeltetéséhez 

kapcsolódóan, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetőek, az 

adatkezelés célja a megrendelések szabályos felvétele, lebonyolítása, végrehajtása, valamint az 

ehhez kapcsolódó jogszabályi követelmények (könyvelés, adózás) teljesítése. Csak olyan személyes 

adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezen cél 

elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető. Ezen elvnek megfelelően a felhasználó törölheti a regisztrációját a webshopból, azonban 

ez nem érinti a függő jogviszonyainak teljesítését. 

 

5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, valamint azok 

naprakészségét, továbbá azt is, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához – amely célból az 

adatok rögzítésre kerültek - szükséges ideig lehessen azonosítani, mely követelményeknek az 

Adatkezelő mindenkor eleget tesz. A felhasználók a regisztráció során saját maguk adják meg a 3. 

pontban megjelölt, Adatkezelő által kezelt személyes adataikat, így ezen adatokért, azok 

helyességéért felelősséggel tartoznak, Adatkezelő nem tehető felelőssé azért, ha bármilyen 

kellemetlenség vagy kár származik abból, hogy a megadott adatok hibásak, tévesek, pontatlanok. 

 

6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az 

Adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 

érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, 

köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az 



eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. 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. Ezen követelményeknek az Adatkezelő 

mindenkor eleget tesz az érintettek jogainak és jogos érdekeinek maximális tiszteletben tartásával. 

Az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba, nemzetközi szervezethez a megadott személyes 

adatokat. 

 

7. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (l. Adatvédelmi törvény), azon belül is a felhasználók önkéntes és kifejezett 

hozzájárulása, melyet a regisztráció során, elkülönítetten megadnak. 

 

8. A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását is kérheti. 

Az Adatkezelő a választ 15 napon belül köteles megadni. Ha az érintett nem elégedett az adatkezelő 

válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

 

9. A felhasználó elfogadja, hogy a www.soos.hu weboldal gyűjti és naplózza a felhasználói 

adatokat, így a látogató/felhasználó IP-címét, internetszolgáltatójának nevét, az internethasználat 

helyét és a idejét, a web-böngésző nevét. A weboldal kisméretű adatokat tartalmazó fájlokat telepít 

a felhasználó számítógépén (ún. „cookie”-kat). Ezeket az Adatkezelő a szolgáltatás beállításainak 

tárolására, és a felhasználóhoz kapcsolódó adatok rögzítésre használja a szolgáltatás fejlesztése, 

felhasználók igényeinek kiszolgálása érdekében. A felhasználó a cookie-kat letilthatja, ennek 

eredményeként azonban lehet, hogy a weboldal egyes funkciói nem fognak tökéletesen működni. A 

felhasználók elfogadják továbbá, hogy kapcsolódó oldalak, például Google kereső, Adwords, 

Facebook is gyűjthetnek adatokat a látogatásokról. 

 

10. Fogalommagyarázat. 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés  

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja  

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 

rögzítése  

 

11. A Jelen szabályzat 2018.02.23. napján került kiadásra, és az határozatlan ideig érvényes. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez 

jogszabály-változások folytán szükséges, melyről az érintetteket a honlapon tájékoztatja, 

 

Budapest, 2018. február 23. 



 

NYILATKOZAT  
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak 

tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez a közölt feltételekkel hozzájárulok. Kijelentem továbbá, 

hogy adataimat a www.soos.hu honlapon, az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elolvasását 

követően önként és a program által megadott módon regisztráltam akként, hogy a szabályzat 

elolvasását követően kipipáltam az ennek elfogadására szolgáló, üres négyzetet. 

 

Kijelentem, hogy a kezelt adataimat önként adtam meg, továbbá, hogy ezen adatok helyesek és 

teljesek. 

 

Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő mint a www.soos.hu 

honlap üzemeltetője az általa kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, 

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, részemre mint igénybe vevőnek címzett 

elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljára, továbbá statisztikakészítés, az 

informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme céljából kezelje a 

regisztráció során megadott, általa kezelt személyes adataimat. 

 

Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy Adatkezelő az általam megadott adatokat továbbítsa az 

adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személyeknek, az adatkezelő 

által kínált szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, 

módosítása, teljesítése céljából.  

 


