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ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1.A CsamShop.hu IT szolgáltatója
A CsamShop.hu a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, továbbá üzleti tevékenysége 
biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Hostinger Global
Telefon: +357 22232364
Cím: 61 Lordou Vironos , Larnaca, CY, 6023
E-Mail: en@hostinger.com

1.A CsamShop.hu könyvviteli szolgáltatója
A CsamShop.hu az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói 
szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a CsamShop.hu-val szerződés vagy kifizetői
kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a CsamShop.hu-t terhelő adó és 
számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Az adatfeldolgozó megnevezése:

• Vianne Bt.
•  
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A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK
A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott 
fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Tájékoztató a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi 
fogalmakat használja:

• „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 a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható.

• „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, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés.

• „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából.

• „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.

• „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

• „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.

• „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 az adatfeldolgozó közvetlen 
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

• „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez.

• „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott 
független közhatalmi szerv.

• „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.

•  



A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELVEK
A CsamShop.hu-nál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

• Az adatkezelést a CsamShop.hu jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára 
átlátható módon végzi. Ennek érdekében a CsamShop.hu Adatvédelmi Tájékoztató és több 
dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és 
alkalmazottaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső 
folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)

• A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további 
kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség 
elve”)

• Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak 
kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)

• A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, 
ezért a CsamShop.hu minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 
pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy szükség esetén töröljék a lehető 
legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)

• A CsamShop.hu személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap 
fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. 
(„korlátozott tárolhatóság”)

• A CsamShop.hu ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 
biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése 
ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)

• A CsamShop.hu felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló 
adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a 
megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

•  

A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSEINEK JOGI ALAPJAI
A CsamShop.hu személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

• Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
• Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges.

• Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a CsamShop.hu mindig elvégzi a 
szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

•  

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA
A CsamShop.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon



a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

• a CsamShop.hu-nak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
• a CsamShop.hu képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,
• személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
• amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, akkor azt a CsamShop.hu az 

érintettől beszerzi, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt az érintettel 
közli, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről 
felvilágosítja érintettet,

• a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
• a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
• a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati 

lehetőségekről,
• amennyiben a személyes adatokat a CsamShop.hu nem az érintettől szerezte be, akkor az 

előbbieken túlmenően arról is, hogy a CsamShop.hu azokat milyen forrásból szerezte, illetve
a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

Amennyiben az adatokat a CsamShop.hu az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés 
megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a CsamShop.hu az 
adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az 
érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

A CsamShop.hu biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés 
célja. Továbbá az érintett jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az 
adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt aCsamShop.hu. („az érintett hozzáférési joga”)

A CsamShop.hu köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül 
helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, 
hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az 
érintett helyesbítéshez való joga”)

A CsamShop.hu köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

• a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már
nem áll fenn,

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való 
joga”)

A CsamShop.hu az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

• az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a 
CsamShop.hu ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,

• az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az 
adatfelhasználás korlátozását kéri.

Amennyiben a CsamShop.hu-nál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve 
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az 
adatkezelés korlátozásához való joga”)

A CsamShop.hu minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban 
helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor, erről tájékoztatja az összes olyan 
címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is 
végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A CsamShop.hu az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a 
CsamShop.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 



olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az 
érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítja.(„az érintett adathordozhatósághoz való 
joga”)

A CsamShop.hu biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes 
adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat
ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy a CsamShop.hu őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt 
tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a CsamShop.hu vagy 
adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi 
jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és 
a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: naih.hu

A CsamShop.hu az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével 
kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

• a CsamShop.hu főszabályként a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,

• amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja
a határidő két hónappal meghosszabbítható,

• amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a CsamShop.hu is 
elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,

• a CsamShop.hu válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati 
lehetőségekre,

• ha a CsamShop.hu-nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével 
kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,

• a CsamShop.hu az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban 
az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a 
CsamShop.hu adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján 
történő intézkedést.

 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen 
céllal gyűjtjük ezeket
Vásárlóinktól adatokat gyűjtünk a webáruházban történő vásárlási folyamat során.

Mit gyűjtünk és tárolunk
Ha meglátogatod az oldalunkat, a következőket fogjuk nyomon követni:

• Megtekintett termékek: ezt arra használjuk, hogy megjelenítsük a nemrég megtekintett 
termékeket

http://www.naih.hu/


• Földrajzi hely, IP cím és böngésző fajta: ezen adatokat arra használjuk, hogy megbecsüljük 
az adókat és a szállítási díjat

• Szállítási cím: ennek még az ajánlatkérés előtt kérjük kitöltését, annak érdekében például, 
hogy megbecsülhessük a szállítás díját vagy időtartamát és ezen adatokkal együtt 
küldhessük el ajánlatunkat!

• Sütiket használunk, hogy megőrizzük a kosár tartalmát, amíg az oldalunkon böngészel.

Vásárláskor megkérjük vásárlóinkat, hogy a következő adatokat szolgáltassa: Név, számlázási cím, 
szállítási cím, email cím, telefonszám, kreditkártya/fizetési adatok és választható fiókadatok, mint 
felhasználónév és jelszó. A következő célokra használjuk fel ezeket az adatokat:

• Információ küldése a vásárlói fiókról és rendelésről
• Válaszadás a vásárló kérésére, a visszatérítést és a panaszt is beleértve
• Fizetések lebonyolítása és a csalások megakadályozása
• Fiók beállítása a webáruházhoz
• Minden jogi kötelezettségünknek eleget teszünk (pl. adók számítása)
• Üzletünk ajánlatainak fejlesztése
• Kívánságra marketing üzeneteket küldünk

Amennyiben fiók kerül létrehozásra, tároljuk a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, amelyeket
arra használunk, hogy jövőbeni rendelések esetén a pénztár oldalon automatikusan megjelenítsük 
azokat.

Általánosságban addig tároljuk az adatokat, amennyi ideig azokra szükségünk van azokból a 
célokból kifolyólag, amiért gyűjtjük ezeket, amennyiben törvényileg nem kötelező tovább tárolni. 
Például, a rendelési információkat 10 évig őrizzük számlázási és könyvelési célból. Ez magában 
foglalja a nevet, e-mail címet, számlázási és szállítási címet.

A felhasználók hozzászólásait és értékeléseit is megőrizzük.

Ki fér hozzá adatokhoz a csapaton belül
Csapatunk tagjai hozzáférnek a vásárlók által megadott információhoz. Például az adminisztrátorok 
és a boltvezetők hozzáférnek az alábbiakhoz:

• Rendelési információ, például vásárolt termék, a vásárlás ideje, szállítási cím és
• Vásárlói információ, például név, e-mail cím, számlázási és szállítási információ.

Csapatunk tagjai hozzáférnek ehhez az információhoz, hogy segítsenek a rendelések teljesítésében, 
a visszatérítések feldolgozásában és ügyfélszolgálati segítséget nyújtsanak.

Amit másokkal megosztunk
Ebben a részben soroljuk fel, hogy kivel osztunk meg személyes adatot, és milyen célból. Ide 
értendőek például - de nem kizárólagosan - az analitikai és marketing eszközök, fizetést feldolgozó 
szolgáltatók, szállítócégek, és harmadik féltől származó beágyazott tartalmak.

A vásárlói megrendelések és szolgáltatásaink teljesítése érdeklében harmadik fél számára átadunk 
információkat.

Fizetési módok

A fizetések teljesítésének érdekében külső szolgáltatókat veszünk igénybe. A fizetések 
feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a külső szolgáltatóknak, amely adatokat a szolgáltató 
kezeli tovább.



PayPal-en történő fizetést fogadunk el. A fizetések feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a 
PayPal-nek, köztük azokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához, mint például a vásárlás 
végösszege és a számlázási információk.

Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában .

Banki átutalás esetén a személyes adatokat a vásárló saját bankja kezeli tovább.

Utánvétes fizetés esetén a Magyar posta illetve az igénybe vett futárszolgálat kezeli tovább az 
adatokat.

Analitika

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. 
A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek 
lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését.

A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google 
egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az 
Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb 
országaiban.

Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült 
államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google 
ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és 
jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a 
weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal 
üzemeltetőjének.

A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A 
sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi 
adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in 
letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti 
telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő 
adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. 
Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási 
feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

A Google Analytics segítségével értékeljük ki statisztikai célokból a Double Click „dupla 
kattintásos” sütit. Ezt a sütit az Ads Manager segítségével, illetve az alábbi linkre kattintva tilthatja 
le:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en

A Google Double-Click Floodlight címkéit is használjuk az online reklámtevékenység támogatására
és weboldalunk használatának elemzésére. Ezek a címkék nem továbbítanak személyes adatokat a 
Google Double-Clicknek. Adatainak a Google Double-Click általi kezeléséről és az ezzel 
kapcsolatos sütik használatáról és letiltásáról további részleteket a Double-Click adatvédelmi 
irányelvében talál:
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével 
célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az 
eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha 
beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához 
társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat 
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együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing 
célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg 
saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A 
Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével 
és telepítésével is megakadályozhatja:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a 
hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül 
továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás 
feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/ . A hozzászólás 
elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan 
EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és 
kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A CsamShop.hu ügyfélszolgálatával való kapcsolatteremtéshez kapcsolatfelvételi űrlapot 
használunk. Az űrlapon megadott adatokat kizárólag a látogatóval való kapcsolatba lépés érdekében
tároljuk és erre használjuk fel csak a szükséges ideig.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és 
webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi céljaidat szolgálja azért, hogy a 
következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati
ideje 1 év.

Ha rendelkezel felhasználói fiókkal és be is vagy jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket
állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a 
sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési 
információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig 
érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az 
"Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a 
bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti 
nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet 
szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A CsamShop.hu oldalra való belépéssel, ha ezt az ön által használt böngésző beállítások engedik, 
vagy azt ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet
információkat az ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, 
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okostelefon, hordható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) 
vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más 
eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és 
több célra is felhasználhatók, így például:

• információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
• megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
• felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
• felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak 

optimalizációjához
•  
• Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, 

elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony 
információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal 
működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott 
szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

• A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a 
sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap 
eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül 
nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását.

A sütik által az önről, illetve az ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a 
következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

• az ön által használt IP-cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított 

nyelv),
• a látogatás pontos időpontja,
• az előzőleg látogatott oldal címe,
• a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,az oldalon töltött idő.

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

A honlap használatával összefüggő adatokat a honlap üzemeltetése érdekében 6 hónapig őrizzük 
meg, majd ennek elteltével törlődnek, illetve anonimizálódnak. A rögzített adatokhoz az üzemeltető 
munkatársai férhetnek hozzá a fenti célok biztosítása érdekében. A rögzített adatok továbbítására 
csak a jogszabályokban rögzített esetekben, célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak 
részére (tipikusan bűnüldözési, nemzetbiztonsági célból) van lehetőség. A honlap használatával 
összefüggő anonimizált adatok statisztikai célokra felhasználhatók.

Amire a sütiket használjuk:

• hogy megmondja ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat látogatott 
meg, milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe, milyen információk után érdeklődött 
vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt. Azaz ezen sütiket alapvetően 
információ gyűjtése használjuk fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása 
és honlapunk fejlesztése céljából.

• hogy megkönnyítse az ön navigációját honlapunkon, illetve hogy könnyebbé tegye az ön 
számára a honlapunkon keresztül elérhető különböző funkciók és szolgáltatások használatát,
így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

• hogy a megjelenő hirdetéseket optimalizáljuk, valamint annak megállapítására, hogy a 
hirdetésmegjelenítések, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználási módjai, a 



hirdetésmegjelenítésekkel történő interakciók és a hirdetési szolgáltatások, hogyan 
kapcsolódnak a látogatásokhoz honlapunkon.

• végül, hogy célzott, az ön érdeklődésére nagy valószínűséggel számot tartó hirdetéseket 
helyezhessünk el honlapunkon, vagy más weboldalakon.

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék 
honlapunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon 
keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé 
teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek 
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra 
vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája 
automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.

A sütik egy másik fajtája, az ún. használatot elősegítő sütik lehetőséget biztosítanak számunkra, 
hogy megjegyezhessük a látogató által megadott adatokat, egyéb információkat (például a 
belépéshez használt azonosító), hogy azt ne kelljen egy újabb látogatáskor, vagy az oldalra való 
visszatéréskor ismételten rögzítenie. Ezen sütik mindaddig a látogató számítógépén, illetve annak 
böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

Az ún. teljesítményt biztosító sütiket pedig arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal 
kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat 
gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére 
kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt 
az egyes oldalak megtekintési ideje, stb. Mindezek célja honlapunk és a rajta megtalálható funkciók
szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ezáltal a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és 
megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.

Az általunk használt, illetve hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi ún. hirdetési- vagy 
célzó sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább kifejezetten a látogatót érdeklő vagy a látogató 
számára fontos, érdeklődésére leginkább számot tartó, releváns hirdetések jelenjenek meg 
honlapunkon, illetve partnereink weboldalain, illetve bizonyos esetekben, hogy reklámkampányaink
sikerességét mérjük. Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint 
beazonosítani, csupán olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy milyen oldalt, aloldalt 
nézett meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen 
más oldalakat látogatott meg a látogató, stb.

Szintén használunk olyan, az ön számítógépére, illetve a böngészésre használt eszközére (táblagép, 
okostelefon, hordható okoseszközök), valamint az általunk küldött elektronikus levelekbe – 
amennyiben ezek küldéséhez ön előzetesen hozzájárult – épülő sütiket és kódokat, melyek lehetővé 
teszik számunkra, hogy kövessük az ön tevékenységét honlapunkon, illetve elektronikus levelünk 
megnyitása után, abból a célból, hogy általuk még inkább kifejezetten az önt érdeklő vagy az ön 
számára fontos, érdeklődésére leginkább számot tartó, releváns hirdetések jelenjenek meg 
honlapunkon, illetve partnereink weboldalain, továbbá, hogy ezekről figyelemfelhívó vagy 
emlékeztető elektronikus leveleket juttassunk el az ön számára.

A külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások 
szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat 
képes gyűjteni (és ezeket esetlegesen olyan országok területén kezelni, amelyek nem minősülnek 
adatkezelési szempontból biztonságos harmadik országnak), melyre semmiféle ráhatásunk sincs, s 
ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ezek kizárólag az ön jóváhagyásával 
folynak, annak visszavonásáig, a sütik tiltásáig, illetve törléséig. A külső szolgáltatók a felhasználói 
szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés 
céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok:

• a Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search 



remarketing szolgáltatása,
• a Google Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési 

jelentések, a vagy a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései),
• a DoubleClick cookie-ra épülő vizuális hirdetési funkciók,
• a Facebook Website Custom Audiences technológiája,

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.
A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról ide kattintva 
tájékozódhat.
A Google cookie-kezeléséről itt olvashat részletesen.
A Facebook Website Custom Audiences technológiája segítségével azon bejelentkezett Facebook 
felhasználók részére, akik a honlapunkra és aloldalai látogatnak, a látogatást követően a Facebook 
felületén hirdetések  jelenhetnek meg. Erről a technológiáról a 
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oldalon tájékozódhat, és ugyanitt van 
lehetőség a leiratkozásra is.

A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további információkat, vagy 
az www.aboutcookies.org oldalon.

A web beacons működéséről a   következő forrásokból szerezhet további információkat.

A követő sütik működéséről a következő forrásokból szerezhet további információkat.

Ha szabályozni, módosítani szeretné a sütik elhelyezését a számítógépén vagy a böngészésre 
használt más eszközén, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításait, esetleg meg 
akarná tiltani a sütik használatát, elhelyezését, azt megteheti, hiszen minden böngésző, illetve 
számítógépén vagy a böngészésre használt más eszköz engedélyezi a sütik beállításának 
megváltoztatását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmét rá, hogy mivel a sütik elhelyezésének célja elsősorban a 
honlapunk használhatóságának megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása, a sütik 
alkalmazásának megakadályozása vagy a sütik törlése által előfordulhat, hogy nem lesznek képes 
honlapunk minden funkciójának, vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan 
használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni az ön számítógépén, más 
eszközén, böngészőjében.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző 
utasításait vagy súgóját.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge

További tudnivalók a Google Analytics szolgáltatás beállításaival kapcsolatban:

A látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés-beállítások segítségével 
letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display 
Hálózat hirdetéseit: https://www.google.com/settings/ads

A Látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni.

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.com/settings/ads
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/delete-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.iab.net/wiki/index.php/Web_beacon
http://www.aboutcookies.org/
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, 
képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy 
viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől 
származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói 
viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben 
maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és 
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói 
profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a 
személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A 
honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai 
kapcsán
A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export 
fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó 
rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot 
töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági 
okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Közösségi megosztás és egyéb közösségi gombok ill. közösségi segédprogramok 
(pluginek)

Weblapunkon un. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közösségi 
hálózatokhoz (pl. a Facebook “Like” gombja stb.)

Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítéséhez olyan 
technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok (pl. IP-cím) hálózati átvitelét, 
vagy a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk 
megnyílik. Csak a közösségi pluginekre való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok 
aktiválva. Ezt követően az Ön webböngészője visszakeresi a plugineket és a mi weboldalunk 
részeként jeleníti meg azokat. Ezzel összefüggésben az információ (pl. IP-cím) átkerül a 
Facebookhoz ill. hasonló közösségi hálózatokhoz.  Amikor Ön másodszor kattint a közösségi 
plugin-ekre, csak akkor tudja teljes funkciójában használni a “Barát meghívása” gombot (pl. a 
“Like”-ot). Ha Ön tagja egy közösségi hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat 
szolgáltatója az Ön weboldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti az Önnek 



az adott hálózaton lévő profiladataihoz. Ha erről illetve más funkcionalitásról többet szeretne tudni, 
szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival.

A CsamShop.hu-val SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL 
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok:

• a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
• a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
• a szerződött személy adóazonosító jele vagy az egyéni vállalkozó adószáma,
• az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
• a bankszámla száma.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a CsamShop.hu ügyvezetője és a CsamShop.hu könyvelési, 
adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, a számviteli adatok
esetében 8 év.

A szerződés megkötésekor a CsamShop.hu tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok 
adatfeldolgozóhoz való továbbításáról.
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