
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

(Utolsó módosítás: 2017. október) 

 

1. Általános tudnivalók 

A Hajnis Eszter egyéni vállalkozó (7622 Pécs, Rákóczi út 60. I. emelet), mint adatkezelő (továbbiakban: 

Adatkezelő) és mint az gangaba.hu weboldal (továbbiakban GANGABA) üzemeltetője az ügyfelei 

(továbbiakban: Vevő) által megadott adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban 

(továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek 

megfelelően végzi. 

2. Az Adatkezelő adatai 

Név: Hajnis Eszter egyéni vállalkozó; székhely: 7622 Pécs, Rákóczi út 60. I. emelet; Tlefon: (06-20) 559-

6918, Email: info.gangaba@gmail.com egyéni vállalkozói száma: 50936568                                   

adószám: 67910353-1-22 adatkezelési nyilvántartási szám: …………….. Az adatkezelést az Adatkezelő 

belső munkatársai végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.  

3. Az adatfeldolgozók adatai 

Adatkezelő az adatokat a vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából 

továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére: webhoszting 

tevékenység:  …..cégnév….székhely:……………… csomagküldő tevékenység: Magyar Posta Zrt. 

székhelye:……………….; termék készítő tevékenység:……..varrónő adatai ……………….. Az 

Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő 

érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő 

rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a 

személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az 

adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg.  

4. Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása, melyet a Vevő a megrendelés során a jelen Tájékoztató 

elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.   

5.  Az adatkezelés célja és időtartama 

Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése, valamint a GANGABA Vevő általi használata és a Vevő részére általános 

információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges, a 

Vevő által a megrendelés során megadott egyedi méreteket, természetes személyazonosító adatokat, 

lakcímet, email címet és telefonszámot. 



Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag 

elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, 

ajánlatok küldése céljából nem végzi.  

A Vevő az adatait a megrendelés elküldése során adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a 

szerződés teljesítéséig kezeli. Az adatok törlése a szerződés teljesítését követően haladéktalanul 

megtörténik. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a 

nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés 

alapján nyolc évig köteles megőrizni.  

6. Adatbiztonság 

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának 

védelmét. Adatkezelő az adatokat védi különösen 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. 

  

7. A kezelt személyes adatok köre 

A regisztráció során a Vevőnek az alábbi adatait kell kötelezően megadnia: 

nem 

vezetéknév 

keresztnév 

utca/házszám 

postai irányítószám/város 

telefonszám 

email cím 

számlaszám 

testméret adatok 

 

  A Vevő a megrendelő elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli 

személy a GANGABÁn nem rendelhet, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján 

adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.   

8. Vevői jogok és jogérvényesítés 

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, 

személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. A Vevő tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen.  

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa vagy 

az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá – a Vevő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről.  



Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon 

belül – tiltakozás esetében 15 napon belül –, a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért 

tájékoztatást.  

A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő alábbi 

elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése ellen: postai úton:  

Hajnis Eszter egyéni vállalkozó 7622 Pécs, Rákóczi út 60. I. emelet; e-mail: info.gangaba@gmail.com 

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy 

az illetékes bírósághoz fordulhat. 

Pécs, 2017. október 2. 

 

        


