Adatvédelmi Nyilatkozat

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következõ adatokat
rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- neve
- e-mail címe
- elérhetõségi telefonszáma
- szállítási címe
- számlázási cím
- cég esetén adószám
A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a szolgáltató és annak
könyvelõje fér hozzá. A szolgáltató és a könyvelés ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli,
azokat a vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza továbi felek tudomására. A szolgáltató biztosítja,
hogy az általa összegyûjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelõek és pontosak
legyenek, a honlap mûködtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan
kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetõleg, ha azok a
továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós
és pontos adatokat ad meg a szolgáltatónak.

A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját
adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén
bármikor megváltoztathatja.

1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelésre azért kerül sor, mert a
weboldalon található tartalmak felhasználói önkéntesen, a megfelelõ tájékoztatás alapján
kifejezetten hozzájárulnak. Az adatkezelés jogalapja a ,,2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról" 5.§ (1) a) pontja.
2. Az adatkezelés célja a weboldal URL-je alatt elérhetõ szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó
szolgáltatások leírásánál található.
3. Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4. Az adatkezelõ a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérõ célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása
hacsak törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel a felhasználó elõzetes, kifejezett

hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5. Adatkezelõ a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok valóságnak
való megfelelõségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének
megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz
igénybe szolgáltatást. E felelõsség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail
címet regisztrálta.

2. Elvei

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Adatokat csak
meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérõ módon nem szabad felhasználni.
Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás
céljához szükséges ideig teszi lehetõvé. Meg kell tenni a megfelelõ 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.
3. A weboldal által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
Adatkezelõ szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat
a weboldal az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
A weboldal, mint adatkezelõ vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és
jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelõen kezeli, és azokat harmadik félnek
át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történõ
felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot
semmilyen formában nem tartalmazhat.
A weboldal bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendõrségi megkeresés, jogi eljárás szerzõi-,
vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a weboldal érdekeinek sérelme,
szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. - esetén harmadik személyek számára
hozzáférhetõvé teszi az érintett felhasználó elérhetõ adatait.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a weboldal az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ
célra kívánja felhasználni, errõl a felhasználót tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerezi, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást ne
engedélyezze.
A PZ Arch mint adatkezelõ az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által
rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységérõl az érintettet annak igénye
szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A weboldal kötelezi magát, hogy semmilyen
szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelezõ adatszolgáltatást
megtagadja.
A PZ Arch kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, jogosulatlan felhasználását
és jogosulatlan megváltoztatását.
A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó
a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés idõpontja a felhasználó
kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétõl számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztõ

személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bûncselekmény, illetve
rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelõ jogosult a felhasználó regisztrációjának
megszûnésével egyidejûleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bûncselekmény gyanúja
vagy polgári jogi felelõsség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás idõtartamára
õrizni is.
A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a
szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetõk az adatkezelõ részérõl, amíg a felhasználó
kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés
megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe
vételéhez fûzõdõ jogát nem érinti, azonban elõfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes
szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés
beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül kerül sor.
A rendszer mûködése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülõ, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer mûködésének biztosítása szempontjából indokolt idõtartamig
kerülnek tárolásra a rendszerben. A weboldal biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - a törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze
nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követõen a technikai adatokról az õ
személye nem lesz beazonosítható.
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a
szolgáltatás belsõ levelezõ rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhetõ. A
hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható
le.
Egyes személyes adatok módosítása vagy törlése a személyes profilt tartalmazó oldalon történik.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követõen a korábbi (törölt)
adatok már nem állíthatók helyre.

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó
a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés idõpontja a felhasználó
kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétõl számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztõ
személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bûncselekmény, illetve
rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelõ jogosult a felhasználó regisztrációjának
megszûnésével egyidejûleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bûncselekmény gyanúja
vagy polgári jogi felelõsség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás idõtartamára
õrizni is.
A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a
szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetõk az adatkezelõ részérõl, amíg a felhasználó
kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés
megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe
vételéhez fûzõdõ jogát nem érinti, azonban elõfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes
szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés
beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül kerül sor.
A rendszer mûködése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülõ, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer mûködésének biztosítása szempontjából indokolt idõtartamig
kerülnek tárolásra a rendszerben. A weboldal biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - a törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze
nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követõen a technikai adatokról az õ
személye nem lesz beazonosítható.
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a
szolgáltatás belsõ levelezõ rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhetõ. A
hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható

le.
Egyes személyes adatok módosítása vagy törlése a személyes profilt tartalmazó oldalon történik.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követõen a korábbi (törölt)
adatok már nem állíthatók helyre.
4. Az adatkezelés idõtartama
A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó
a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés idõpontja a felhasználó
kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétõl számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztõ
személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bûncselekmény, illetve
rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelõ jogosult a felhasználó regisztrációjának
megszûnésével egyidejûleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bûncselekmény gyanúja
vagy polgári jogi felelõsség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás idõtartamára
õrizni is.
A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a
szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetõk az adatkezelõ részérõl, amíg a felhasználó
kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés
megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe
vételéhez fûzõdõ jogát nem érinti, azonban elõfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes
szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés
beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül kerül sor.
A rendszer mûködése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülõ, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer mûködésének biztosítása szempontjából indokolt idõtartamig
kerülnek tárolásra a rendszerben. A weboldal biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - a törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze
nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követõen a technikai adatokról az õ
személye nem lesz beazonosítható.
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a
szolgáltatás belsõ levelezõ rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhetõ. A
hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható
le.
Egyes személyes adatok módosítása vagy törlése a személyes profilt tartalmazó oldalon történik.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követõen a korábbi (törölt)
adatok már nem állíthatók helyre.
5. Rendelkezés személyes adatokkal
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a
szolgáltatás belsõ levelezõ rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhetõ. A
hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható
le.
Egyes személyes adatok módosítása vagy törlése a személyes profilt tartalmazó oldalon történik.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követõen a korábbi (törölt)
adatok már nem állíthatók helyre.
6. Adattovábbítás lehetõsége

A weboldal, mint adatkezelõ jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerûen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat
továbbítására õt jogszabály vagy jogerõs hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása,

valamint az ebbõl származó következmények miatt adatkezelõ nem tehetõ felelõssé.

7. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A PZ Arch fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követõen valamennyi felhasználót
megfelelõ módon (hírlevélben, felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további
felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen
túlmenõ beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
8. A felhasználók jogai az adatkezelõ által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan
Személyes adataik kezelésérõl a felhasználók a weboldal-tól, mint adatkezelõtõl bármikor írásban,
az adatkezelõ címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a weboldal
kapcsolat oldalán található email címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött
tájékoztatáskérést az adatkezelõ csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail
címérõl küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelõ által kezelt adataira,
az adatkezelés céljára, jogalapjára, idõtartamára, az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységekre,
valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelõ a kézhezvételtõl számított 8 munkanapon belül
köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel idõpontjának az elküldést követõ elsõ
munkanapot kell tekinteni.
9. Jogérvényesítési lehetõségek

A felhasználó jogainak érvényesíti lehetõségeit részletesen az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján
bíróság elõtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az
alapvetõ jogok biztosának, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét is. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenõen
kereshetõk az adatkezelõ munkatársai is a weboldal kapcsolat oldalán található e-mail címen.

