
2. számú melléklet 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Az Adatkezelési Szabályzat a Hemotrade Kft által működtetett www.piviz.eu honlap 

kapcsolati menüpontján keresztül megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a 

továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre 

vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak. 

2.  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt 

törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 

önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A Felhasználó a honlapon 

keresztül történő kapcsolat felvétel során önkéntes hozzájárulását adja megadott adatai 

kezeléséhez. 

 3.  ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

A Hemotrade Kft. a www.piviz.eu honlap üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi 

az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás 

önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor 

visszavonhatja. 

A honlapba a Google Analytics szolgáltatása van beépítve. A Google Analytics „sütiket” 

(cookies) használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal látogatottságának elemzését. A 

sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó adatokat (például a látogató IP-címét) a 

Google szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által 

generált adatokat más forrásból származó adatokkal  ezért a hatályos adatvédelmi 

szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. Az oldal 

Felhasználójának webböngészője alapértelmezett beállításainak megválasztásával 

visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weblap használatával a Felhasználó hozzájárul 

adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google a fenti 

információkat  a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására és 

az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Ezeket az 

adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel. 

Amennyiben további kérdése, illetve észrevétele lenne, kérjük, keresse munkatársunkat a 

hemotrade.ltd@hu.inter.net e-mail címen vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 82 312 940 

telefonos elérhetőségen.  

 

 

http://www.piviz.eu/
mailto:hemotrade.ltd@hu.inter.net


 

4. ÜZEMELTETŐI, ADATKEZELŐI-, ADATFELDOLGOZÓI ÉS CÉGADATOK: 

 

Cégnév: HEMOTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített cégnév: Hemotrade Kft. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 34. 

Postacím, levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 34. 

Adószám: 10334522-2-14 

Cégjegyzékszám: 14-09-000146 

Elektronikus elérhetőség: hemotrade.ltd@hu.inter.net 

Honlap címe: www.piviz.eu 

Telefonos elérhetőség: +36 82 312 940 (10-18 óráig) 

  

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KEZELT ADATOK KÖRE 

A Hemotrade Kft. a Felhasználók által megadott adatokat kizárólag a termékekkel és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás, a kapcsolat felvétel céljából, valamint 

az érdeklődő által kért egyéb műveletek (pl. termékismertetők, árajánlat küldése) céljából 

kezeli. Ezen belül: az e-mail cím a kapcsolattartást szolgálja. 

 
6. AZ ADATKEZELÉS IDEJE  

A Hemotrade Kft a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést 

kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. A 

Társaság a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, 

vagy célja megszűnt. 

7. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1. Felhasználó: az adatkezelő által működtetett oldalra látogató személy 

2.  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel, így Felhasználókkal kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, 

Felhasználókra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 

megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Felhasználókkal helyreállítható. A személy különösen 

akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, 

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

azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 

3. Hozzájárulás: Felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk 

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

 

4. Tiltakozás: Felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését 

kifogásolják, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik; 

 

5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 



adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása; 

7. Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik 

személy számára hozzáférhetővé teszik. 

8. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől; 

9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 

feldolgozását végzi. 

10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges. 

  

8. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI 

 A Hemotrade Kft., mint adatkezelő a kapcsolat felvétel során megadott adatokat 

biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá 

9. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS 

A Hemotrade Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes 

adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek 

hozzá. 

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, 

kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az 

esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.  

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.  

- személyesen vagy levélben: Hemotrade Kft, 7400 Kaposvár, Fő utca 34. 

- telefonon: +36 82 312 940 

- faxon: +36 82 312 975  fax számon 

- e-mailben: hemotrade.ltd@hu.inter.net központi e-mail címen 
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