ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve
kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.
Weboldalainkat személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti.
A Leichtman Kft. (Székhely: 2093 Budajenő, Füzes u. 4.; Telephely, iroda: 1026 Budapest, Pasaréti
út 122. A. I/5.) mint Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által
nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi
adatkezelése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató (melynek alapjául a hatályos jogszabályok
szolgálnak) és tájékoztató alapján jár el, amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját,
valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
A Leichtman Kft. – továbbiakban Vállalkozás - jelen Adatkezelési Tájékoztató közzététele útján
tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az EU 2016/679 rendelete által
előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei
szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére
bocsátani.
(Készült jogszabályok, internetes források valamint Baksai Zoltán és Dr. Zatik Levente útmutatása alapján)

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében Adatkezelőnek
minősül.
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A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések
alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a
Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges
mértékben.
II. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE
(1) A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében
megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása
valamit könyvelés céljából.
Könyvelés: Basa 2000 Bt. (1077 Budapest, Izabella u. 28.)
Webhely szolgáltatás: Intronet Kft. (Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11., fsz.2.)

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy
egyéb fizikai tényező alapján azonosítható;
2.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11.
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.
IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett
magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi.
(3) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A
hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
2. Szerződés teljesítése
(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az
érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése végett szükséges.

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS
FELELŐSSÉGE
1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Vállalkozás:
Az érintettnek joga van:
a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
b) 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,
c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek
megtörténtéről,
d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
e) az adathordozhatósághoz,
f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére
hivatkozással kezelik.
g) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez, (amennyiben a törvényes határidőn belül (30
nap) nem kap választ jogorvoslati kérelmére), érintett az alábbi elérhetőségeken
gyakorolhatja: NAIH 1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Tel: +36(1)3911400;
http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
j) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
k) Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

2. Az érintett felelőssége a közölt adatokkal kapcsolatban
(1) Az Leichtman Kft. a Felhasználó által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A közölt
adatok helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.
(2) A 16. életévét be nem töltött Felhasználó Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a
hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó
illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak.
(3) Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az
érintett hozzájárulásának a beszerzése.

VI. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési
tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
(3) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a
Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.

VII. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
(2) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot
folytat le és a szükséges intézkedéseket megteszi.
(3) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti
hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira nézve.
(4) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(5) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé
teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való
megfelelést.
VIII. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
A Vállalkozás oldalát személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti.
Cookie-k kezelése
(1) Weboldalunk a hatékonyabb működés érdekében “cookie”-kat/sütiket (kisméretű adatfájlok,
adatcsomagok) használ, amelyeket a böngésző program a Felhasználó számítógépén, illetve
mobileszközén tárol. A honlap bizonyos részeinek kezeléséhez, a felhasználói
munkafolyamatokhoz, a testreszabott kiszolgáláshoz, a kényelmi funkciók és a megfelelő
felhasználói élmény biztosításához szükséges adatokat a böngésző program “cookie”-k

használatával gyűjti és tárolja. A “cookie”-k alapvetően nem tartalmaznak személyes információkat,
és önmagukban nem képesek a felhasználó azonosítására.
(2) Az adatkezelésnek elsősorban technikai jellegű célja van: bizonyos “cookie”-k feltétlenül
szükségesek a rendszer folyamatos működéséhez, a honlap böngészéshez és használatához, míg
más tartalmú “cookie”-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A rendszer által technikailag
kezelt adatok: a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a honlap igénybevételekor
generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként kezel. A “cookie”-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó
egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát, és megfelelő felhasználói
élményt biztosít (ideiglenes “cookie”-k). A honlapra történő belépéskor az Adatkezelő jogos
érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás és
jogellenes tartalmak kiszűrése, ill. a felhasználó adatainak védelme érdekében) a Felhasználó IP
címe külön hozzájárulás nélkül is rögzítésre kerül a tárhelyszolgáltatónál technikai célból. Az IP
cím egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló
számítógépek egymás azonosítására használnak. Az IP cím a Felhasználó azonosítására csak abban
az esetben alkalmas, amennyiben az internetszolgáltató indokolt esetben, a hatóság kérésére
azonosítja az IP címhez tartozó előfizetőt.
(3) Az adatkezelés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák
készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A weboldal a látogatói
forgalom méréséhez külső webanalitikai kiszolgáló (Google Analytics) “cookie”-jait használja,
melyek lehetővé teszik, hogy személyes beazonosítás nélkül összesített, statisztikai jellegű adatokat
gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt (pl. látogatók száma,
felkeresett oldalak, megtekintési idő), mindezt a honlap fejlesztésének, valamint a felhasználói
élmények
javításának
céljával.
A
Google
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a
https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhetők el. A weboldalunk szolgáltatásait
igénybe vevő Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a
weboldal használatával hozzájárulását adta.
(4) A honlap által használ ideiglenes “cookie”-k a munkafolyamat befejezésével, illetve a honlap
bezárásával törlésre kerülnek. A legtöbb “cookie”-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a “cookie”-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó tudomásul
veszi, hogy a “cookie”-k letiltása megakadályozhatja a honlap bizonyos részeinek, illetve
funkcióinak használatát, az oldal működése nem lesz teljes értékű. A külső szolgáltatók által kezelt
“cookie”-kra a külső szolgáltatók “cookie” kezelési gyakorlata vonatkozik.
Kapcsolatfelvételi űrlap
(1) A Kapcsolati űrlap kitöltésekor nevét, e-mail címét és telefonszámát szükséges megadnia, mivel
ezen Személyes adatok szükségesek az e-mail kommunikációhoz és a kapcsolatfelvételhez. A
Kapcsolati űrlap e-mailben kerül továbbításra az info@leichtman.hu címre, tehát a Felhasználó által
megadott személyes adatokat és információkat az Adatkezelő e-mail formájában kapja meg, a
honlap azokat nem tárolja.

A Kapcsolati űrlap kitöltésével ajánlatkérés is lehetséges, amelynek részletei jelen Tájékoztató IX.
pontjának Ajánlatkérés részében olvashatók.
(2) Az adatkezelés jogalapja:
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a Kapcsolati űrlap
kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.
(3) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Név - a Felhasználó megnevezése
E-mail cím - e-mail kommunikációhoz, a Felhasználó kérdésének, kérésének megválaszolásához
Telefonszám - kapcsolatfelvételhez
(4) Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat addig kezeli e-mail fiókjában, amíg az érintett a
megadott adatai törlését nem kéri. A Felhasználó a későbbiekben bármikor kérheti az általa
megadott adatok törlését az info@leichtman.hu e-mail címen, amely azonban nem érinti a törlés
előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Olyan adatok törlését a Leichtman Kft. nem végezheti el, amelyek kezelésére jogi és könyvelési
kötelezettség alapján köteles (pl. számlázási adatok) a vonatkozó jogszabályban meghatározott
ideig.
(5) Adatkezelő: Leichtman Kft.

IX.

SZERZŐDÉS

TELJESÍTÉSÉVEL

KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉSI

TEVÉKENYSÉG
A fejezetben foglaltak túlmutatnak a weboldallal összefüggő adatkezelésen.
(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes
adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok
kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses
kapcsolatot létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati,
könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

(7) Az adatok felhasználásokhoz kapcsolódó részletezése:
Ajánlatkérés
(1) Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
(2) Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.
(3) A kezelt adatok köre és célja:
adat:
név
e-mail cím
telefonszám
kérdés/kérés tartalma
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése
rendelt termék/szolgáltatás megnevezése
rendelt termék/szolgáltatás darabszáma
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő
speciális igények megjelölése

cél:
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás input adata
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges

(4) Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy
termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
(5) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
(6) Az adatkezelés folyamata:
az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában)
ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz,
az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel,
az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.
Megrendelés
(1) Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
(2) Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi
pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.
(3) A kezelt adatok köre és célja:
adat:
név
e-mail cím
telefonszám
megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése
megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma
szállítási vagy teljesítési határidő
speciális igények megjelölése

cél:
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
a teljesítéshez szükséges
a teljesítéshez szükséges
a teljesítéshez szükséges
a teljesítéshez szükséges

(4) Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy
terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.
(5) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
(6) Az adatkezelés folyamata:
az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában)
megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz,
az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel,
az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére,
az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően
szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára,
a megrendelő teljesítés igazolást ad ki,
az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő
kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.
Banki adatok
(1) Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes
hozzájáruláson alapul.
(2) Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
(3) A kezelt adatok köre és célja:
adat:
cél:
név (számlabirtokosé)
azonosítás
e-mail cím (postai cím)
a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges
bankszámlaszám
azonosítás
közlemény
azonosítás
összeg
a teljesítéshez szükséges
(4) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
(5) Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
(6) Az adatkezelés folyamata:
az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére,
az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára,
az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást,
az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez
kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben
adatfeldolgozó férhet hozzá.

X. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel
összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy
megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek

az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához,
illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási
szabályokat.
(3) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési
intézkedéseket a Vállalkozás adatvédelmi szabályzata rögzíti.
(5) Honlapunkon számos biztonságtechnológiai eljárást (pl. biztonságos http kapcsolat)
alkalmazunk annak érdekében, hogy védjük weboldalunkat a jogosulatlan felhasználástól és
megőrizzük felhasználóink személyes adatainak biztonságát.
(6) Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal
összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas
szoftverek használatát vagy terjesztését, a Leichtman Kft. birtokában lévő személyes és egyéb
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra
hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – a Leichtman Kft. a felelősségét kizárja, az ilyen
magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

XI. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a
fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes
megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölő négyzet
kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes
megadásával adja meg.
Az adatokat a vállalkozás mint adatkezelő csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz
kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű.
(2) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő
határozza meg.
(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre
vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, adatfeldolgozást
nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és
megőrizni.
(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért
a Vállalkozás felel.
(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és
adatkezeléseire, melyekre a www.leichtman.hu oldalon található hivatkozás (link) vezet. Az ilyen
szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt
rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Leichtman Kft. semmilyen felelősséget
nem vállal.
Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az
adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az adatait. A
Leichtman Kft. fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. A Felhasználó
következő belépésével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit. Javasoljuk, hogy
időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

