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Léta-Ker Kft.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

1. A szabályzat célja:
Jelen szabályzat célja, hogy a www.letaker.hu weboldal felhasználói által az oldal
használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Léta-Ker Kft.) számára
hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó
elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen szabályzat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az
esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy
azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

2. Adatkezelő:
A www.letaker.hu weboldal adatkezelője Léta-Ker Kft.
Székhelye: 7631 Pécs, Tüskésréti utca 48-50.
A Léta-Ker Kft. adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-72554/2014
3. Adatkezelési elvek
- Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
- Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő
módon nem szabad felhasználni.
- Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak,
azon nem terjeszkedhetnek túl.
-

Meg

kell

tenni

a

megfelelő

biztonsági

intézkedéseket

az

automatizált

adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy
jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés,
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
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4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatásán alapuló
kifejezett hozzájárulása, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes
adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
Az

Adatkezelés

jogalapja

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1)
bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja a www.letaker.hu weboldal alatt elérhető
teljesítése,

a

weboldal

működésének

ellenőrzése,

és

szolgáltatások
a

visszaélések

megakadályozása.
Az adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, személyre szabott
tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés. A felhasználók által a
szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő
felhasználhatja arra, hogy online felületein célzott tartalmat, és/vagy hirdetést
jelenítsen meg részükre.
A www.letaker.hu címen elérhető portál html kódja a Léta-Ker Kft-től független, külső
szerverről

érkező

és

külső

szerverre

mutató

hivatkozásokat

tartalmaz.

E

hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt
felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
A Léta-Ker Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes
keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért.
Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak
független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud
részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/huHU/.
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További külső szolgáltató adatait használja a Léta-ker Kft. a Facebook adta mérési
technikák alkalmazásával. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes
felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: https://www.facebook.com/about/privacy/
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
5. A kezelt személyes és egyéb adatok köre:
A letaker.hu weboldal szolgáltatásai a weboldalon lévő űrlapok kitöltésével vehetők
igénybe. Az űrlapok kitöltése során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak,
amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok
kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.
1) Hírlevél feliratkozásra történő adatszolgáltatás során az alábbi adatok megadása
kötelező:


Név



E-mail cím

Feliratkozáskor rögzítésre kerülő technikai adatok (kizárólag a regisztráció
pillanatában)


IP cím



feliratkozás időpontja

2) Kapcsolat felvételi űrlap használatakor történő adatszolgáltatás során az alábbi
adatok megadása kötelező:


Kérjük tegye fel kérdését



Név



E-mail cím
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A Felhasználó döntése alapján megadható adatok:


Telefon/fax:



Hogyan talált ránk

3) Piactér űrlap használatakor történő adatszolgáltatás során az alábbi adatok
megadása kötelező:


E-mail cím



Telefonszám

A Felhasználó döntése alapján megadható adatok:


Név



Ajánlott ár



Vásárolni kívánt mennyiség



Megjegyzés

4) Árajánlatkérés űrlap használatakor történő adatszolgáltatás során az alábbi
adatok megadása kötelező:


Cégnév



Név



E-mail cím



Telefonszám



Mennyiség (db)



Szállítási határidő (Év, hónap, nap)



Szállítási cím (Irányítószám, Város, Utca, Házszám, Emelet)



Megjegyzés

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a
felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az
Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő
azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
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Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.
6. Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó a regisztrációval, illetve az űrlapok kitöltésével és elküldésével
kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a kötelezően előírt adatait kezelje.
7. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott adatokat a Léta-Ker Kft. (mint Adatkezelő), addig
kezelheti, amíg a felhasználó írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 napon belül
kerül sor.
Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén az Adatkezelő jogosult
a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni.

A Felhasználó által elkövetett

bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a
Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

8. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók, adattovábbítás
Az Léta-Ker Kft., mint Adatkezelő az általa kezelt adatokat saját maga dolgozza fel,
nem vesz igénybe külön adatfeldolgozót.
Az Adatkezelő harmadik fél részére át nem adja a felhasználó adatait. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - kivéve, ha a
törvény ettől eltérően rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
A Léta-Ker Kft., mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére
álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak
továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés
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kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt
adatkezelő nem tehető felelőssé.
9. Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak
érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát
megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó
számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori
tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.
10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását
az adatkezelő alábbi címén:
Levelezési cím: 7631 Pécs, Tüskésréti utca 48-50.
E-mail cím: ifno@letaker.hu
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint 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.
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
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jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

11. Jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználók a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek (Infotv.),
valamint a Ptk.–nak (2013. évi V. törvény) megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják,
valamint kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét is. (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)
Felhasználóknak

lehetőségük

van

Adatkezeléssel

kapcsolatos

kérdéseikkel,

észrevételeikkel kapcsolatban az Adatkezelő munkatársaitól segítséget, tájékoztatást
kérni az info@letaker.hu e-mail címen.

12. Az adatkezelési szabályzat módosítása
A Léta-Ker Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési és adatvédelmi
szabályzatban foglaltakat egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Léta-Ker
Kft. a szabályzat módosításáról minden felhasználót megfelelő módon tájékoztat. A
felhasználók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A szolgáltatás
további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat
tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
13. Fogalom meghatározások
Személyes

adat

vagy

adat:

a

meghatározott

természetes

személlyel

(a

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
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Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok
gyűjtése,

felvétele,

rögzítése,

rendszerezése,

tárolása,

megváltoztatása,

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozás:

az

adatkezelési

műveletek,

technikai

feladatok

elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon
elvégzik.
Adatmegsemmisítés:

az

adatokat

tartalmazó

adathordozó

teljes

fizikai

megsemmisítése. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy
számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára
hozzáférhetővé teszik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes
adatok feldolgozását végzi. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly
módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy
egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal
végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése,
visszakeresése és terjesztése. Rendszer: az Adatkezelő interneten keresztül
elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja
az alábbi, a III. pontban felsorolt adatait.
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