
Adatvédelmi szabályzat 
 

A Szuccess Bt, mint a www.fotosdekor.hu weboldal üzemeltetőjének adatvédelmi és adatkezelési 

szabályzata 

 

I. A Szabályzat célja 

A jelen szabályzat rögzíti mindazokat a célokat és irányelveket, melyeket a Szuccess  Bt. (1212 

Budapest, Farkas László utca 13/1., cégjegyzékszám: 01-09-164351, adószám: 25774412-2-43, 

továbbiakban Társaság) mint a www.fotosdekor.hu  weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, 

működése során az adatvédelem és adatkezelés területén alkalmaz, valamint tartalmazza a Társaság 

adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát. 

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalán keresztül elérhető szolgáltatásai megfelelnek 

a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott 

irányelveknek. 

 

Az adatkezelési azonosítószám: NAIH-104356/2016. 

 

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. 

(„Infotv.”) törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1995. évi 

CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről, a 2008. évi 

XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

rendelkezéseit, a 2013. évi V. törvényt a reklámjogról és elektronikus kereskedelemre vonatkozó 

jogszabályokról. 

A Társaság adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők 

a www.fotosdekor.hu/adatvedelem címen. 

Az adatvédelmi szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényértelmező rendelkezései, illetőleg a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni. 

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges 

változásokról előre, és időben értesíti vevőit, partnereit. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk levélben, 

vagy elektronikus úton az info@fotosdekor.hu címre, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

 

II. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelés célja a www.fotosdekor.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának 

biztosítása. 

A felhasználó azonosítása a weboldalon történt termék ill. szolgáltatás rendelése során, a többi 

felhasználótól történő megkülönböztetése. 

Kapcsolattartás, rendelések felvétele, kezelése, visszaigazolása, számlázása. 

Elektronikus hírlevél (eDM) útján történő értesítés új szolgáltatásokról, termékekről. 

Személyre szóló tartalmak, hirdetések megjelenítése. 

Tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok. 

III. Az adatkezelés jogalapja 

http://www.fotosdekor.hu/


Az Adatkezelésre a www.fotosdekor.hu internetes oldalon található tartalmak felhasználóinak 

önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza 

a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes 

adataik felhasználásra kerüljenek. 

Egyes, ellenérték fejében tett szolgáltatásokhoz szükséges személyes adatok felvétele és kezelése 

jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. 

és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. 

Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem 

rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 

lehetséges. 

Adatkezelő a számára átadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valódiságáért 

csak és kizárólag az azt megadó Felhasználó felel. 

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa regisztrált e-mail címről csak ő veszi igénybe a Társaság 

szolgáltatásait. A megadott e-mail címmel a Társaság bármely rendszerébe történt belépéssel 

összefüggő felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 

Az adatkezelés kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele,  

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. 

IV. Az adatkezelés módja 

A Társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén, üzletében,  

adatfeldolgozóinál, valamint tárhely szolgáltatója által működtetett szervereken találhatók. 

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg  

és üzemelteti, hogy a kezelt adat, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége 

biztosított, és változatlansága igazolható, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

 

V. Az adatkezelés időtartama 

A Felhasználó regisztrációja során megadott adatok tárolása mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó a 

regisztrált felhasználói azonosítójával (felhasználó név, vagy e-mail cím) le nem iratkozik a 

szolgáltatásról, de legfeljebb a Felhasználó utolsó aktivitásától számított 36 hónapig. 

A regisztráció megszüntetésének kérése történhet e-mail, postai levél küldése útján, vagy a Társaság 

által biztosított leiratkozási felületek igénybevételével. Társaság a törlési igény beérkezését követő 10 

munkanapon belül a törlést végrehajtja. 

Jogellenes, megtévesztő személyes adathasználat esetén Társaság jogosult a Felhasználó 

regisztrációjának azonnali megszüntetésére. 

Bűncselekmény gyanúja esetén a személyes adatokat az eljárás időtartamára megőrzi, törvényi 

keretek között a hatóságnak átadja. 

VI. A kezelt adatok köre 

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a következő adatait adhatja meg:  

 Felhasználó neve,  

 Felhasználó címe,  

 E-mail címe,  

 Telefonszáma,  

 Felhasználó általa vásárolt termékkör,  

 Rendeléshez felhasznált képei, 



  Törzsvásárlói program során létrejött vásárlói azonosító. 

 

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a következő adatait adhatja meg: Felhasználó neve, 

címe, e-mail címe, általa vásárolt termékkör, törzsvásárlói program során létrejött vásárlói azonosító. 

A webes felületen leadott rendelése során a mindenkori törvényi kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges adatok is regisztrálásra kerülnek. 

A weboldal működtetése során rögzítésre kerülnek a Felhasználó azon számítógépéről, amivel a 

rendszerhez csatlakozott, olyan technikai jellegű adatai, melyek a rendszerhez történő csatlakozás 

folyamán generálódtak. Ezek többek közt, de nem kizárólag a Felhasználó számítógépének IP 

(Internet Protocol) címe, belépés ideje. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszerhez 

csatlakozott Felhasználó külön nyilatkozata nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan 

naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek 

kivételével - össze nem kapcsolhatók. 

A weboldalon történt tevékenységek megkönnyítése érdekében valamint a szolgáltatásokban rejlő 

széleskörű lehetőségek minél szélesebb körű elérése miatt különféle cookie-k (kis adatcsomag, amely 

a kiszolgáló szerver által meghatározott gépi információkat gyűjt, tárol) elhelyezésére kerülhet sor. 

Ezeket a cookie-kat a felhasználó bármikor letörölheti gépéről. 

VII. A Felhasználó jogai a kezelt személyes adataival kapcsolatban Felhasználó bármikor 

módosíthatja, vagy kérheti megadott adatainak korrekcióját. 

Ezt a e-mailben, vagy a Társaság címére küldött ajánlott levélben teheti meg. 

E-mailben küldött adatmódosítást Társaság csak akkor fogadja el hitelesnek, ha azt Felhasználó a 

regisztrációjához használt e-mail címről küldte. 

Felhasználó a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait, vagy kérelmezheti a 

személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Gazdasági, üzletszerzési, reklám tartalmú, a Felhasználó szabad akaratából adott hozzájárulás alapján 

történt megkeresések (például ilyen tartalmú hírlevelek) bármikor indoklás nélkül megszüntethetők, 

az ilyen célból küldött elektronikus anyagok alján található leiratkozási felület használatával. Az 

ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő 

az adatkezelési kötelezettséget. 

IX. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. 

 

Ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik; valamin, a törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást a kézhezvételtől számított 15 napon belül megvizsgálja, 

dönt annak megalapozottságáról, és Felhasználót írásban értesíti döntéséről. 

Amennyiben a Társaság a Felhasználó tiltakozását megalapozottnak tartja az adatkezelést 

megszünteti, a személyes adatokat zárolja. 

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem 

törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatfeldolgozó részére, ha a tiltakozással 

egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Felhasználó az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja. 



Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság segítségét (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu). 

Bármilyen, a www.fotosdekor.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési témában kérdéssel, 

észrevétellel kereshető a Társaság is az info@fotosdekor.hu e-mail címen. 

X. Adatfeldolgozás, külső szolgáltatók 

Társaság egyes szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes 

részszolgáltatások tekintetében szerződésben álló együttműködő partnerei az adatfeldolgozók. 

A külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. 

 

Adatfeldolgozóink aktuális listája: 

Tárhely szolgáltató: 

AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság 

2049 Diósd, IV. Béla király utca 48. 

E-mail: abplusz@abplusz.hu 

Telefon: 06-1-445-0509 

Web:www.abplusz.hu 

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, 

számlázási név és cím, szállítási cím. 

Az adattovábbítás célja: szerver, webtárhely, webáruház futtatásához szükséges alkalmazások 

szolgáltatásának biztosítása. 

 

Google Dublin 

Google Ireland Ltd. 

Gordon House 

Barrow Street 

Dublin 4 

Ireland 

Fax: +353 (1) 436 1001 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme. 

Az adattovábbítás célja: a Társaság web oldaláról letölthető felhő alapú szoftver 

tárhelyszolgáltatásának biztosítása. 

 

MultiCont Center Kft.  

Székhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u.4/b.  

Cégjegyzék szám: 13-09-177232  

Adószám: 25378669-2-13  

Telefonszám: +36-20-433-7811  

Továbbított adatok köre: A Számviteli törvény megkövetelte adatok (személyes, és céges) kezelése, 

könyvelési feladatok ellátása érdekében. Az adattovábbítás célja: a Társaság web oldaláról rendelt 

termékek számlázásának lekönyvelése.  

 

Magyar Posta Zrt  

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  

mailto:abplusz@abplusz.hu


Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463  

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44  

Telefonszám: +36-1-767-8282  

web: www.posta.hu  

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail cím, szállítási cím. Az adattovábbítás 

célja: a Társaság web oldaláról rendelt termékek kiszállítása és a szállítás állapotáról történő 

Felhasználó tájékoztatása. 

 

 

 

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Cégjegyzékszám: 10--10-020309 - Egri Törvényszék Cégbírósága  

Adószám: 25034644-2-10  

Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.  

Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.  

Telefon: +36 1 999 0369  

E-mail: info@foxpost.hu 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail cím, szállítási cím. Az adattovábbítás 

célja: a Társaság web oldaláról rendelt termékek kiszállítása és a szállítás állapotáról történő 

Felhasználó tájékoztatása. 

 

http://www.posta.hu/
mailto:info@foxpost.hu

