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A HAIR-LINE Kft. 
Általános adatkezelési szabályzata 

 
A HAIR-LINE Kft. (2045 Törökbálint, Jázmin u. 1.) adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház, 
vásárlói, valamint a HAIR-LINE Kft. honlapjainak, így a www.hairline.hu, alfaparf.hu, 
oktatostudio.hu, yellowhair.hu, melegollo.hu, hairlinetrade.hu (a továbbiakban együtt: 
weboldalak) látogatói számára, továbbá egyéb személyes adatok kezelésére vonatkozóan a 
következő adatkezelési szabályzatot, illetve tájékoztatót bocsátja ki: 
 
A HAIR-LINE Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat 
tartalmát, amellyel különös gondot fordít a személyes adatok védelmére. A Hair-Line Kft. az 
adatok kezelését a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR rendelet), valamint a jelen Szabályzat 
rendelkezéseinek betartásával végzi. 
A HAIR-LINE Kft. mindenkori adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető a HAIR-LINE Kft. 
weboldalain az „adatvedelem” menüpont alatt. 
A HAIR-LINE Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, 
amelyről az érintetteket időben tájékoztatja. 
Amennyiben a jelen Szabályzatban foglalt bármely rendelkezés a személy számára nem 
egyértelmű, úgy a Hair-Line Kft. készséggel áll rendelkezésre a Szabályzatban foglaltak esetleges 
értelmezésére.  
A HAIR-LINE Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 
HAIR-LINE Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
A HAIR-LINE Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. 
 
Adatfeldolgozók: 
 
Tárhelyszolgáltató: 
Név: ProfiTárhely Kft. 
Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 
Képviselő neve: Nádasdi János 
Cégjegyzékszám: 03-09-121889   
Adószám: 21158218-2-13 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014 
E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu 
 
Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja 
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.) 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető 
Cégjegyzékszám: 13-06-065996 
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01 
Adószám: 21158218-2-13 
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu  
 

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 

http://www.hairline.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
mailto:info@bithuszarok.hu,
mailto:info@listamester.hu
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- 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 (általános adatvédelmi rendelet). 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról. 

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény. 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Info tv.), 20. § (1) bekezdése alapján a Hair-Line Kft. az érintettel (a továbbiakban: felhasználó, 
vagy személy) az adatkezelés megkezdése előtt közli, 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.  
 
Az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatni kell az érintettet továbbá arról is, hogy 
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 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 (mint 
például egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra 
hozatalával is:  
 
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 és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, 
valamint  
g) amennyiben az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 
nyilvántartási száma. 
 

1.1. Személyes adat tehát akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett kifejezetten 
hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban 
meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból 
elrendeli.  
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1.2.  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.  

 
1.3. 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. 
 

1.4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 
utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

 
1.5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött 

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, 
amelyet a személyes adatok kezelése 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. 

 
1.6.  Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 
A jelen tájékoztató és annak módosításai a HAIR-LINE Kft. weboldalain történő közzététellel 
lépnek hatályba.  
 

2. A jelen adatkezelési tájékoztatásban használt kifejezések, fogalmak értelmezései; 
 

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 vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés;  
3. különleges adat:  
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre 
vonatkozó személyes adat,  
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint 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, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;  
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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 adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) 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, 
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 közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett;  
17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó 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. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 
20. 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;  
 

3. Az 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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4. Az 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, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges 
ideig lehessen azonosítani. 
 

5. Web áruház, funkcionális adatkezelés  
 

5.1. Az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal 
funkcionalitásának működése 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.  

 
5.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a 

látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail 
cím, dátum és időpont, személyek száma, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb 
személyes adatok. 
 

5.3. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi felhasználó érintett. 
 

5.4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, 
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, 
valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés 
nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. 
 

5.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az utolsó vásárlástól 
számított 1 év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás 
visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig őrzi meg 
Szolgáltató. 
 

5.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jelen szabályzatban 
foglaltak tiszteletben tartásával. 
 

5.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett 
kezdeményezni:  

postai úton: HAIR-LINE Kft. (2045 Törökbálint, Jázmin utca 1.) címen,  
e-mailen:hirlevel@hairline.hu címen.  

 



 6 

5.8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, mely az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdésén alapul. 

 
6. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.) 

 
6.1. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden 
esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére 
csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben 
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az 
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.  

 
6.2. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely 

egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe 
vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, 
piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az 
igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. 
 

6.3. Szolgáltató az igénybe vevőnek a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a 
szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az adatkezelést az 
igénybe vevő megtilthassa. 
 

6.4. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő 
így rendelkezik. 
 

6.5. A szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor 
megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, 
ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 

 
 

7. Közösségi média  
 

Weboldalaink a Facebook, az Instagram, a Twitter és a Google+ szolgáltatásaiból származó 

közösségi média-bővítmények használatával népszerűsíti cégünket, és növeli elérésünket. Valamely 

meghatározott közösségi média gombra kattintva a felhasználó automatikusan átkerül a közösségi 

média Hair-Line Kft. oldalára, vagyis a felhasználó a kattintással kiváltott tevékenysége, aktivitása, 

adatként automatikusan átkerül az adott közösségi média platformra, függetlenül attól, hogy 

rendelkezik-e fiókkal vagy bejelentkezve vagy sem. Az olyan gombok kattintásával, amelyekkel 

műveletet kíván végezni – pl. "Like", vagy „Megosztás”gombok használata – ott a továbblépés, 

illetve a művelet befejezése csak a felhasználó adott közösségi platformra saját felhasználó nevével 

és jelszavával történő bejelentkezése esetén lehetséges, enélkül adattovábbítás, vagy azonosítás 

nem történik. A platformok az adatokat saját célokra is használják, például a reklámozás, a 

piackutatás, a saját oldalak személyre szabott kialakítása. Ebből a célból az adott szolgáltató 

létrehozza a használati, érdeklődési és kapcsolatprofilokat. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a 
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Hair-Line Kft-nek nincs semmilyen befolyása a közösségi oldal által esetlegesen gyűjtött adatok 

vonatkozásában. Amennyiben nem szeretné, hogy ezek a platformok adatokat gyűjtsenek Önről, 

akkor ne kattintson az adott közösségi média gombra. Kérjük, vegye figyelembe az egyes közösségi 

média szolgáltató által kiadott alábbi adatvédelmi nyilatkozatokat: 

facebook.com/about/privacy 

help.instagram.com/155833707900388 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy 

google.com/intl/de_ALL/policies/privacy/ 

 
8. Technikai adatok 

 
8.1. Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás 

igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai 
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és 
időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és 
az előzőleg látogatott weboldal címe. 
 

8.2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön 
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan 
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által 
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a 
Szolgáltató fér hozzá. 

 
8.3. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 

kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem 
más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

 
8.4. A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső 

szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő 
szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek 
gyűjteni. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai 
adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok 
kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 

 
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/ 

8.5. Szolgáltató Display hirdetéseket jeleníthet meg az Érintettek részére, a Google 
Display Hálózatán és egyéb online területeken. A látogatók kikapcsolhatják az 
adatgyűjtést és módosíthatnak a beállításaikon az Ads Preferences Manager 
segítségével. 
 

8.6. A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használhatja. Ennek 
alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó 
weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat 
használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-
kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott 
található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre 
szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
https://www.google.com/intl/de_ALL/policies/privacy/
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9. A hírlevél 

 
9.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a 
regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) 
megkeresse. 
 

9.2. Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, 
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

 
9.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben 
Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli 
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 
 

9.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, 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.  

 
 Mindezekre figyelemmel: 
 

- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont. 
- Az érintettek köre: A webáruház vásárlója, illetőleg a hírlevélre feliratkozó 

valamennyi érintett.  
- Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az 

érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, 
akciókról, új funkciókról, az e-vásárlást könnyítő tájékoztatásokról. 

- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

-  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 
tartásával. 

- Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, 
ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.  

 
8.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.  

 
10. Névjegykártyák adatkezelése  
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10.1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a 
cselekedettel történik, amikor Felhasználó átadja Szolgáltató részére a személyes 
adatait tartalmazó névjegyét.  
 

10.2. A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, munkahely és címe, 
továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat. 

 
10.3.  Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés 

megkönnyítése. 
 

10.4.  Jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a 
névjegykártyák átadása, azok kezelése esetén. 

 
10.5. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a 

névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig. 
 

10.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 
tartásával. 

 
11. Hűségrendszer, Hair-Line lojalitásprogram, munkavállalókra vonatkozó adatkezelés 

 
Mindezekre a Hair-Line Kft. külön adatkezelési szabályzatot bocsát ki. 

 
12. Adatbiztonság 

 
12.1. Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy 

biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.  
 

12.2. 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 az Info 
tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 

 
12.3. 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. 

 
12.4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban 
tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  

 
12.5. 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;  
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c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják;  

d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, 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.  
 

12.6. 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. 
 

13. Az érintettek jogai 
 

13.1. 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. 
 

13.2. 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.  

 
13.3. 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. 

 
13.4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon 

belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban a tájékoztatást ellenszolgáltatás és 
feltétel nélkül megadni. 

 
13.5. 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 legfeljebb 30 
napon belül írásban, adja meg ellenszolgáltatás és feltétel nélkül a tájékoztatást. 

 
13.6.  Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes 
adatot helyesbíti. 

 
13.7. 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 érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  
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13.8. 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. 

 
13.9. 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. 

 
13.10. 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. 
 

13.11. 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.  

 
14. Adatvédelmi incidens 

 
14.1. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha 

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 
jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Amennyiben 72 órán belül a bejelentés nem történik meg, 
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 
 
A felügyeleti hatósághoz szóló bejelentésben legalább: 
 
- ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az 

érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett 
adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

- közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket; 

- ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő 
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 
14.2. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését 

követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 
 

14.3. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok 
további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 

 
14.4. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az 

adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 
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intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizhesse 
az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó megfelelést. 

 

14.5. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az 
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről. 

 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a jelen Szabályzat 11.1. pontjában 
meghatározott információkat és intézkedéseket. 

 
14.6. Az érintettet nem kell a 11.5. pontban foglaltak szerint tájékoztatni, ha a 

következő feltételek bármelyike teljesül: 
 
- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok 
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a 
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem 
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett 11.1. pontban 
említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 

 
15. Jogorvoslat  

 
15.1. 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.  
 

15.2. 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. 
 

15.3. 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. 
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15.4. 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  
 
 

Budapest, 2018. április.24. 


