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ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
I. Az adatkezelő adatai
Cégnév: CTW Hungária Kereskedelmi és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Adatkezelő)
Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. II. em. 208.
Cégjegyzékszám: 01 09 262186
Céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelés nyilvántartási számai:

NAIH-93826/2016
NAIH-94066/2016

II. Fogalmak:
A jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak értelmezése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak irányadók. A jelen
tájékoztató szempontjából leglényegesebb fogalmak a következők:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.
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.
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.
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.
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.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
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.
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.

III. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelésre az Adatkezelő és Vevő között létrejött Adásvételi Szerződés alapján, a Vevő Általános
Szerződési Feltételek X. fejezetében adott önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása
alapján kerül sor. Vevő az Általános Szerződési Feltételek X. fejezetében kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy
Adatkezelő a szerződéskötés során közölt Személyes adatait az Adásvételi Szerződés teljesítése céljából kezelje,
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információkat, valamint reklámokat küldjön Vevő részére.
Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

IV. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő Vevő Személyes adatait az Adásvételi Szerződés teljesítése céljából, így különösen az Adásvételi
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a Termékek
ellenértékének számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldése
céljából kezeli.
V. Az érintettek köre
Az Adatkezelővel Adásvételi Szerződést kötő vevők. (Vevő, vagy Vevők).
VI. Az adatkezelés tárgya
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. Ennek
megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

név;
anyja neve;
születési hely, idő;
személyi igazolvány száma;
lakcím;
szállítási cím;
e-mail cím;
(mobil) telefonszám

VII. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt célok
megvalósulásához elengedhetetlen ideig kezeli. Adatkezelő a Termék vásárlásról kiállított számviteli
bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségének teljesítése céljából a
törvény által előírt ideig tárolja.
VIII. Adattovábbítás
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha törvény ettől
eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az adattovábbításra az Adatkezelő és Vevő között létrejött Adásvételi Szerződés alapján, a Vevő Általános
Szerződési Feltételek X. fejezetében adott önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása
alapján kerül sor. Vevő az Általános Szerződési Feltételek X. fejezetében kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy
Adatkezelő a szerződéskötés során közölt Személyes adatait az Adásvételi Szerződés teljesítése céljából
közreműködő, így különösen futárszolgálat részére továbbítsa.
A továbbított adatok köre: Vevő neve, címe, Termék átvételére jogosult személy neve, címe
Az adatkezelés célja: A megvásárolt Termék házhoz szállítása (Adásvételi Szerződés teljesítése).
Az érintettek köre: Vevők, valamint a Termék átvételére jogosult személyek.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A sikeres házhozszállítás lebonyolításáig tart.
Kinek a részére történik az adattovábbítás: UPS futárszolgálat, vagy egyéb házhozszállításban közreműködő
részére
IX. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
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Az adatokat megismerhetik: UPS futárszolgálat munkatársai
XI. Az érintett jogai
Tájékoztatjuk, hogy Önnek az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az infra@ctw.hu e-mail címen, illetve a
(+36-1) 371 1655 telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, valamint személyes adatai kezelése
ellen az Infotv. által meghatározott esetekben tiltakozni. Tájékoztatjuk, hogy emiatt Önt joghátrány nem érheti.
Önnek jogában áll továbbá a fenti elérhetőségeken (i) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (ii)
kérni adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését; (iii) jogainak
megsértése esetén bírósághoz fordulni; (iv) követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az
adatvédelem technikai követelményeinek megszegésével összefüggő, Önnek okozott kár megtérítését.
XII. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.
XIII. Jogorvoslati lehetőségek
Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő. Az Ön jogérvényesítési
lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen
személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) segítségét is. Az érintett vagy az adatátvevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati kérelmével, panaszával az érintett a NAIH -hoz is fordulhat.

