ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1

A Fruccola Bird Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 40., Cg. 17-09-011869), mint szolgáltató és adatkezelő („a
Szolgáltató” vagy „az Adatkezelő”) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.2

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor,
egyoldalúan módosítsa, amely Szolgáltató vendégeire, felhasználóira a módosított
Tájékoztató közzétételével lesz irányadó.

1.3.1

A Szolgáltató elkötelezett vendégei, felhasználói („a vendégek” vagy „a felhasználók”) személyes adatainak védelmében; a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.3.2

A Szolgáltató kizárólag az önkéntesen regisztrált vendégei és felhasználói személyes
adatait kezeli, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.
Vendégnek nevezi a Szolgáltató azon személyeket, akik vagy amelyek személyesen
vagy valamely online alkalmazás felhasználásával a Szolgáltató által üzemeltetett, a
lenti 2.1.1 alpont szerinti Ételautomatákból ételt vagy italt személyesen vásárolnak
vagy megrendelnek. Az IT-szakmai nyelvi zsargonhoz igazodva a jelen Tájékoztató a
Szolgáltató Vendégeit esetenként Felhasználónak vagy Vásárlónak nevezi.

1.3.3

A Szolgáltató kizárólag a 16. (tizenhatodik) életévüket már betöltött Vendégek regisztrációját fogadja el. Tekintettel arra, hogy a Vendégek személyes adataikat maguk adják meg, illetve azokat önkéntesen adják meg, a Vendégek életkorával kapcsolatban a Szolgáltatóval közölt születési dátummal, illetve életkorral kapcsolatban
közölt adat valóságáért a felelősség a Vendégeket terheli.

1.4

A Szolgáltató adatkezelései minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Jogszabályi előírások a vendégek által megadott adatok meghatározott körének kezelését, tárolását, továbbítását kötelezővé teszik, amely esetekről a Szolgáltató külön
értesíti vendégeit.
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1.5

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A hozzájárulás nélküli adatközlésért és a a közölt adatok valóságáért az adatközlő felel.

1.6

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény (Fgytv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény – (Eker. tv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

2.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA

2.1

ADATKEZELÉSEK

2.1.1

VENDÉG (VÁSÁRLÓI) ADATOK
Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által üzemeltetett ételautomatákból („az Ételautomaták”) történő vásárlás, számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól
való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR
6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: a Szolgáltató által generált azonosítószám, a megrendelés dátuma és időpontja, a vendég teljes neve, a vendég szállítási címe, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc
(8) év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Borgun
Hf. (Ármuli,30, 108 Reykjavik, Izland, a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba
vett pénzügyi intézmény, MNB azonosító száma: K8761097) és a BIG FISH
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Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., Cg. 01-09-325828, adószáma: 26355159-2-42, képviseli Barcsay Erik ügyvezető) kezeli.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vendég nem jut
hozzá a megrendeléséhez, a vendég nem kaphat névre szóló számlát.
Adattovábbítás: Elfogadom, hogy a Fruccola Bird Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 40..) által a www.fruccolabird.hu és a Fruccola Bird mobilalkalmazás felhasználói adatbázisában tárolt alábbi
személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított
adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, email cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás
célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének
biztosítása a kereskedő partnerek számára.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
Adatfeldolgozók:
Az Ételautomaták rendszergazdai feladatainak ellátása tárgyában: […]
Az Ételautomaták kasszarendszerének karbantartása: […]
Az Ételautomatákban található kártyaolvasó terminálok üzemeltetése: […]
Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés: […]
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2.1.2

MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE, VISSZAVÉT
Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR
6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve,
lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által
beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a
jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve
visszavét esetén a termék adatai.
Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év. A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem
tudja gyakorolni fogyasztói jogait.
Adattovábbítás: a Szolgáltató központi e-mail címére és postacímére érkező panaszok, minőségi kifogások az érintett beszállítók felé.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR
6. cikk (1) bek. b) pontja].
Adatfeldolgozó
Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés: […]

2.1.3

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
Az adatkezelés célja: az Ételautomatákkal kapcsolatban bekövetkezett rendkívüli
események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik
a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt adatok köre: a rendkívüli eseménnyel érintett személy vagy személyek
neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a rendkívüli esemény helyszíne, dátuma, időpontja, leírása, a Szolgáltató intézkedésének leírása, tanúk neve, címe, telefonszáma, elérhetősége.
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Az adatkezelés időtartama: öt (5) év.
Adatfeldolgozó
Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés: […]
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat
a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése.
2.2

MARKETING ADATBÁZIS
A direktmarketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adó vendégek adatait a
Szolgáltató kezeli.
Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági
reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját és partnerei
ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grtv. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: Szolgáltató által generált azonosítószám, név, cím, e-mail cím,
telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a
rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
A fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása: […]
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül a Szolgáltató ajánlatairól.
A direktmarketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a
személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
e-mail útján a […], továbbá postai úton Szolgáltató székhelyére küldött levélben.

2.3

MOBILALKALMAZÁS, FRUCCOLA-APPLIKÁCIÓ

2.3.1

ÉTELVÁSÁRLÁS ÉS ÉTELRENDELÉS
A Szolgáltató Fruccola-automata néven ételrendelő alkalmazást üzemeltet.
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A Fruccola alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Store és az App Store oldaláról, melynek felhasználási feltételeiről a https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html és https://play.google.com/intl/hu_hu/about/playterms.html címen lehet olvasni.
Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával lehetséges.
A regisztráció során a felhasználó a személyes adatai megadásával regisztrál, megadja vezeték- és keresztnevét, születési idejét (év, hónap, nap), e-mail címét és telefonszámát. A regisztráció során a felhasználónak lehetősége van arra, hogy ezen
adatain túl megadja bankkártyájának adatait, illetve profilképet töltsön föl; a bankkártyaadatok megadása és a profilkép feltöltése nem feltétele a regisztrációnak.
Az adatkezelés célja: az ételvásárlás és/vagy -rendelés használatának biztosítása,
egyes funkcióinak és az alkalmazásban szereplő információknak az elérése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR
6. cikk (1) bek. b) pontja], ezen kívül rendelkezésre áll a 16. életévét betöltött személy önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.
§ (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: Szolgáltató által generált azonosítószám, név, e-mail cím,
esetleg profilkép, vezeték- és keresztnév, telefonszám, a regisztráció során tett felhasználói jognyilatkozatok, valamint az egyes bejegyzésekhez kapcsolódó dátum és
időpont.
Az adatok törlésének határideje: meg nem erősített regisztrációs kérelem esetén 10
nap; az alkalmazás felhasználó általi utolsó megnyitásától számított egy év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem
tudja igénybe venni a szolgáltatást.
Adatfeldolgozók: […]
2.3.2

DIREKTMARKETING
A Fruccola-mobilalkalmazás direktmarketing üzenetei alapján a felhasználók kedvezményeket vehetnek igénybe.
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Amikor a vendégek használják a Fruccola-mobilalkalmazást, vagy a Szolgáltatóval
egyébként kapcsolatba lép, a Szolgáltató a vendégekről személyes adatokat gyűjthet.
A Szolgáltató által gyűjtött információk lehetnek a vendégek által megadott információk vagy automatizált módszerrel gyűjtött információk, amelyeket a Szolgáltató
egymással összekapcsolhat.
A Szolgáltató jogosult a vendégekről gyűjtött információkat – a vendégek felhasználói jelszava kivételével – a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókkal megosztani.
Az adatkezelés célja: az alkalmazás regisztrált felhasználói részére kedvezmények
biztosítása, egyedi ajánlatok megjelenítése, a Fruccola-alkalmazás használatának
biztosítása, egyes funkcióinak és az alkalmazásban szereplő információknak az elérése, a felhasználónak az alkalmazás használata során tett nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése, valamint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pontja].
A vendégek a következő információkat adhatják meg a Szolgáltatónak: nevét és email címét; születési dátumát (év/hónap); nemét (opcionális); jelszavát, amellyel
belép az alkalmazásba; az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat;
A vendégek mobilkészülékéről automatizált technológia segítségével is gyűjtünk információkat, amikor vendégeink használják az alkalmazást.
Az automatizált módszerekkel gyűjtött információk a következők lehetnek: az alkalmazás letöltésének, regisztrációjának, és legutolsó megnyitásának dátuma és időpontja; rendelések időpontja; az egyes ajánlatok megtekintésének időpontja; push
üzenet megjelenése, megtekintése, push üzenetre való rákattintás ténye, a kattintások száma; földrajzi helyzet.
Az adatok törlésének határideje: az alkalmazás felhasználó általi utolsó megnyitásától számított egy (1) év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem
tudja igénybe venni az applikáció szolgáltatásait, nem részesül a Szolgáltató kedvezményeiből.
Automatizált adatfeldolgozás: az alkalmazáson belüli, a mobiltelefonon megjelenő
hirdetések kiszolgálása automatizált döntéshozatal alapján történik. Az
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automatizált döntéshozatal során alkalmazott logika: a felhasználó által megadott
személyes adatok, a földrajzi helyzet, külső tényezők (pl. időjárás, napszak) valamint az applikációban megvalósított felhasználói aktivitás adatai a személyre szabott marketingüzenetek megjelenítéséhez kerülnek felhasználásra.
A felhasználó a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az
adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.
Adatfeldolgozók:
A mobilalkalmazás teljes technikai hátterének biztosítása: […]
Tárhelyszolgáltatás: […]
A fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása: […]
A fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása: […]
Adatmódosítás, törlés, az alkalmazás támogatása: A megadott adatok módosítására
a “Profilom” menüben, a jelszó módosítására a “Profilom” menüben “Megváltoztatom a jelszavam” menüpontban van lehetőség. A regisztráció törlésére a https://[...]
honlapon bejelentkezve van lehetőség, a vendégek törlés iránti igényüket a […]email címre küldött levelükben jelezhetik.
3.

KAPCSOLATFELVÉTEL

3.1

A vendégek a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum- és időpontadatokkal és
más, az üzenetben megadott egyéb személyes adattal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt (5) év elteltével töröl.
Az adatkezelés célja: az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, egymástól való
megkülönböztetésük, visszakereshetőség biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, egymástól való megkülönböztetésükhöz, a visszakereshetőséghez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont, és az üzenetekben megadott
egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: öt (5) év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem
tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
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Adatfeldolgozók:
Online tárhely biztosítása: […]
A honlapon történő: […]
mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés: […]
4.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
A Szolgáltató tájékoztatja a vendégeket, hogy bíróság, ügyész, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik a Szolgáltatót.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS
A Szolgáltató és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok
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– kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók
és az érintetthez rendelhetők.
A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, amennyiben megvédi az
információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget,
amennyiben megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát
és teljességét; és a rendelkezésre állást, amennyiben gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Szolgáltató és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és
hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,
vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések
és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Szolgáltató a biztonságról
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
A Szolgáltató a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten
továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail) függetlenül sérülékenyek az
olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre,
szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az
ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
A Szolgáltató, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az
orvos-lására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst Szolgáltató késedelem nélkül – amennyiben ez lehetséges, úgy legkésőbb hetvenkét (72) órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – bejelenti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
6.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: Fruccola Bird Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7100 Szekszárd, Szécheny utca 40.,
Cégjegyzékszám: 17-09-011869
A bejegyzőbíróság megnevezése: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
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7.

Adószám: 26631000-2-17
Telefonszám: +36 1 430 6125
E-mail: fruccolabird@gmail.com
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

8.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérelmére a Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a
14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG
Az érintett vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel
a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának
és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az
adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve
a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra,
hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Tájékoztató fejrészében vagy a 6.
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szakaszban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

10.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.
HELYESBÍTÉS JOGA
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

11.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett a következő indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra,
hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyarországi hazai joga szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

12.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes
adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi
az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Szolgáltató az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
13.

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

14.

TILTAKOZÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat ebből a célból a Szolgáltató nem
kezeli.

15.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBE, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem
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alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és a Szolgáltató közötti
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
16.

VISSZAVONÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

17.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22.
cikkek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével
a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus
úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
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A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
18.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ
Minden olyan személy, aki az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által
okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő
vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett
ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel
tartozik a teljes kárért.
A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

19.

PANASZ AZ ADATVÉDELMI AUDITORNÁL
Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van,
kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorunkhoz: […].

20.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltatóval szemben (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

21.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni,
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Budapest, 2019. július 25.
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Fruccola Bird Kft.
Tausz Péter
ügyvezető

