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ADATVÉnrlErul

l. ÁurnlÁruos RENDEt-nezÉsrx
Jeien adatkezeiési szabályzat (továbbiakban: a "§zabályzat") célja, hogy teljes körűen
szabályozza, rögzítse, hogy a Bényei Bútor-Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság valamennyi
adatkezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, és a magyar adatvédelmi
jogszabátyok, így különösen az információs önrendelkezésijogról és az inforrnációs szabadságról
szóló 2011, évi CXll. törvény (a továbbiakban: ltv.) rendelkezései szerint jár el. Az Adatkezelő a
webáruház felhasználóitól elektronikus úton kapott, megszerzett szemólyes adatokat bizalmasan
kezel! és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szűkséges intézkedést megtesz,

A §zabályzat mindenkor hatályos változata a webáruház felületén mindenki számára elérhető. A
Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, illetőleg az Európai
Unió vagy a rnaEyarországijogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

A NemzetiAdatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság az információs önrendelkezósijognól és
az inforn"lációszabadságról szóló 2011" évi CXll. törvény (lnfotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az
alábbiadatokkal és a NAlH-5259a2a12. adatkezelési nyilvántartásiszámon nyilvántafiásba vette,

ll. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSÉK
érintett: bárrnely meghatározott, személyes adat alapján azongsított vagy -közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható terrnészetes személy;

személyes adat; az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonositó jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai. mentális. gazdasági. kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
köveikeztetés;

hazzá|árulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kári;

adatkezeló: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi szetnélyiséggel re nde|kező Adatkezelő,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céiját meghatározla, av
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt} vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy ez általa rnegbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eijárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
,r.űveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
negvaItoztatása, felhasználása, lekérdezése, tcvábbitása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, rárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
tovább] feihasznáiásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai ielíemzők rögzítése.

A fentiek alapján azok a természetes személyek, akik a Adatkezelő által üzen:eltetett webárubáz
felületén szemelyes adataikat megadlák az ltv. rendelkezéseire figyelemmel érintettnek
minősülnek,

lll, ADATKEZELŐ MEGNEVEzÉse
A felhasználo a Cofidis Áruhitei igénylése esetén kifejezeiten etfogadja, hogy a következó -- a
szezőoéskotéshez szűkséges - adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerűlnek a
Cofidis l,,,1agyarországi Fióktelepe számára: teljes nev. születési dátum {évlhó/nap), édesanyja
neve, telefonszám, e-mail cím. rendelés azonosító. rendelés éttéke. rendelt termékek
rneQrevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy
az adatok átadása után a Cofidis hlagyarországi Fióktelepének üzletszabá|yzatában, ilietve
acatxezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok
megozésére, törlésére) is vonatkozóan,A felhasználó a cofidis Áruhitel igénylése esetén



kife.jezetten elfogadja, hogy a következó - a szerzódéskötéshez szükséges * adatai hiteligénylés
benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis lvlagyarországi Fióktelepe számára: teljes név,
születési dátum (év/hólnap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendeiés azonosító,
rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei" A
felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis l\lagyarországi
Fióktelepének üzletszabályzatában, ilietve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak,
az átadott adatok kezelésére (így azok megórzésére, törlésére) is vonatkozóan.
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§zolgáltató neve: Bényei Bútor-Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhelye: 4450 Tiszalök, Kossuth u. 116.

Elektronikus levelezési cím: rendeles@mobell,hu

Adószám : 2567 3232-2- 1 5

Teleíonszám : +36-20-3 1 8-B1 22

A adatkezelő :Bényei Zsolt

Weboldal; http://www, mobell" hu

lV, ADATKEZELÉ§ cÉLJA És xrRernI
Személyes adatot az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli" P,z. érintett a7
adatkezelési nyilatkozat elfogadásával járul hazzá a személyes adatainak kezeléséhez. Az
adatkezeló a személyes adatokat csak a jelen szabályzatban meghatározott célból és az ltv.
keretei között jogosult kezeini.

A webáruház felületén megadott személyes adatok kezelésének célja a webáruház kereskedelmi
tevákenységének biztosítása, vevőkkel történő kapcsolattartás biztosítása és statisztikai adatok
mérése, A rekiám- és marketing célú adatkezelést az adatkezelő kifejezetten feltünteti a webáruház
felületén. Amennyiben az érintett szándéka, hogy ne §zerepeljen a reklárn- és marketing célú
adatbázisban, \1agy le szeretne onnan iratkozni, akkor erre az adatkezelő kifejezetten és
folyamatosan lehetőséget biztosít webáruházának felületén vagy ezen szándékát az érintett az
rendeles@mobe|l.hu e-mail címen jelentheti be az adatkezelónek.

§zemélyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá
csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának nregvalósulásához elengedhetet|en és
a cél elér-ésére alkalmas. A személyes adatok 30-60 napíg kerülnek rendszerünkben tárolásra ,

vagy ha hamarabb az érintett nem kérik azok törlését, Az ltv, értelmében törlés esetén a korábban
megadott adatokat a Adatkezelő köteles nyolc napon belül felismerhetetlenné tenni, oly módon,
hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Adatkezelő nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz
az érintett tudomására, az adat törlésre kerül.

Adatkezeló az érintett felhasználókról adatbázist tart fenn és működtet, amely adatbázisban az
érintett adatai is kezelésre kerülnek.

A Adatkezelő a §zabályzatban rneghatározott keretek szerint jogosillt az érintettek részére e-
mailen hírlevelének kiküldésére. A Adatkezelő köteles biztositani az érintettnek, hogy a hirlevél
küldéséről leiratkozza nak.

Arnennyiben az érintett íutárszolgálattal igényli a megrendelt termék kiszállítását, akkor az érintett
a szabályzat elfogadásával hozzdlárulását adja ahhoz, hogy a futárszolgálat részére nevét és
cimét a szolgáltatás teljesítésének érdekében átadja.

A Adatkezelő adatbázisát a kellő gondossággal védi az itletéktelen behatolóktól és gondoskodik
arrói, hogy a szenlélyes adatok illetéktelenek részére ne legyen hozzáférhető, A Adatkezelő
gondoskodik az ltv, 7. §-ban előírt adatbiztonsági követelmények fennállásáról. Az érintettek
kötelesek a szabályzatban foglaltak betartására és a jóhiszemű magatartás tanúsítására,
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A vásárlás, látogatás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevál)
tartalmazó leveleket a $zolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi
elöírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasznátó bármikor leiratkozhat a
hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével,

A rendelés során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Névicégnév,

E-mail cím,

számlázásicím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

szállításicím (szállítási név, utcanév, házszám, telepűlés, irányítószám),

te!efonszám

Az adatkezelésre a wvv\,\,.mobell.hu internetes oldalon {a továbbiakban: Weboldal} található
internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson atapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tarlalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz,
hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek"

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezésijogról és az információ szabadságról szóló
2011, évi0Xll. tv. (lnfotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzá4árulása. A
hazzájárulást Felhasználó az egye§ adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a
regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhetó szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató
a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés
teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
tárolja, Az automatikusan rögzitésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott
személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérö célokra nem használja illetve használhatja
fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kiíejezett
hozzáiárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezeló a neki megadott személyes adatokat nem
ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely
Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelósséget vállal azért, hogy a megadott e-
mail címról kizárólag ó vesz igénybe szolgáltatást.

Cookie_k
Mi az a cookie?
Amikorjelen weboldalt megtekinti, lehet, hogy némiinformációazÖn gépén,,cookie"-kformájában
tárolásra kerül. A cookie-k a weboldal által küldött kisrnéretű adatok, melyek, ha a böngészö
elfogadja, a memóriában, vagy egy kis fájlban tárolódnak. A cookie-k a web technológia alapvetö
elemei, melyek lehetővé. teszik, hogy a weboldal emlékezzen a felhasználóra, és hogy gazdag
funkcionalitást biztosit§on, ám vannak adatvédelmi vonatkozásai, mivel a látogatók nyCImon
követését szolgálhatják.

A cookie-k a böngésző és a cookie-t elhelyező oldal között működnek, így külső harmadik fél nem
olvashatja a cookie tartalmát. Az oldal azonban együttműködhet cookie szolgáltató harmadik féllel
látogatók statisztikák, vagy más szolgáltatások nyújtása miatt.

Mire haszn á|ja azAdatkezelő a cookie-kat?
A weboldalt látogatók használati szokásairól a böngészés során történő információgyűjtésre, hogy
a használati szokásokról névtelen statisztikák készülhessenek. Ezzel az a célunk, hogy a látogatók
számára lényeges információkat célzottabban juttassuk el



A látogató azonosítására, hogy a felhqsználó számára lehetővé tegyük pl.a bejelentkezést és a
bevásárló kosár használatát. Az Ön egyéni preferenciáiról szóló információk rögzítésére amint a
weboldalt böngészi,

Hogyan akadályozzuk a cookie-k használatát?
Ha nem kívánja elfogadni az Adatkezelő cookie használatát a weboldalon, állítsa be a böngészőjét
úgy, hogy az elutasítsa a cookie-kat, Így azonban nem tudjuk garantálni a weboldal szándékunk
szerinti működését,

§ok böngésző nyújt olyan lehetőségeket, mint a ,,privát böngészés", vagy a "ne tárolja az
előzményeket", mely megengedia cookie-kkalrendelkezó oldalak teljes használatát a hosszú távú
tárolás engedélyezése nélkül, Egy másik gyakori adatvédelmi lehetőség az előzmények manuális
törlése, amikor az szükséges.

v, Az ADAToKAT MEG|SMERŐ §ZEMÉLYEK KÖRE, ADATToVÁBBíTÁ§,
ADATFELDOLGOáS
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató ílletve Szolgáltató belső munkatársaijogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Aa alapul fekvő
iníormatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesíté§e, az elszámolás rendezése
körében Szolgáltató adatfeldolgozót {pl,rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő} vehet
igénybe. Szolgáltató az ilyen külsó szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem íelelős, A fentieken
túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően
meghatározott esetben, illetve a Felhasználőhozzé4árulása alapján kerülhet sor.

vl. ADATTÁRoLÁ§ IDŐTARTALMA:
A vásárlóink személyes adatait és kapcsolati információkat a vásárlóink személyes
biztonsága érdekében 30_60napon belül töröljük rendszerünkből. A törlés végleges , helyre
nem állítható. Garanciális problémák esetén szükséges a jótállási jegy és számla
felmutatása a termékről .Ennek hiányában a garanciát nem tudjuk éruényesíteni !

Vl l. FELHASZNÁLÓI JoGoK És ;ocÉnvÉruvesirÉ§l LEH ETŐ§ÉGEK
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a §zolgáltató által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai
törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetóségek útján, §zolgáltató a Felhasználó
kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelé§ céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kikés milyen célból kapjákvagy kapták meg adatait.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számitott 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást,
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezésicím:

A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel ,a Szolgáltató
munkatársához fordulhat a megjelölt elérhetőségeken keresztül, A felhasználó bármikor jogosult a
helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni, A Szolgáltató a kérelem
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra
heiyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl, számviteli szabályozás) alapján
szükséges adatkezelésekre, azokat §zolgáltató a szükséges időtartamig megörzi. A Felhasználó
az lníotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi lV. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesíthetijogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatósághoz {NAlH)
(1125 Budapest, Szilágyi Ezsébet fasar 22lC) fordulhat az adatkezeló adatkezelési gyakorlatával
kapcsolatban felmerült panasza esetén, Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybe
vételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során
bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés
érvényesítésére. A $zolgáltató ilyen esetben minden tőle telhetó segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsérlő személy személyazonosságának megállapítása céljából,

Vll, EGYÉB RENDELKEZÉ§EK
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel éljától
eltéró célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzdjárulását megszerzi, illetöleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa,



Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondpskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályo7za azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
u gyancsak felh ívja ez irányú kötelezettségei nek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa, A módosítás hatályba lépését követóen a Felhasználó a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartássalelfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Jelenlegi szabályzat felelőse és létrehozója : Bényei Zsolt. ügyvezető igazgató

Tiszalök. 2019.03.04.
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