R-Steel Kft.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

2018. május 25-től kezdődően igazodunk az Európai Unió új Általános Adatvédelmi
Előírásához (General Data Protection Regulation, GDPR). Frissítettük adatvédelmi
szabályzatunkat, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy az R-Steel Kft. hogyan védi adatait, és
arról, hogy hogyan élhet az adataihoz fűződő jogaival.

Tájékoztató adatkezelésről
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban GDPR), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény
(a továbbiakban Info tv.) alapján az R-Steel Kft. tájékoztatja, hogy az R-Steel Kft., mint
adatkezelő
„megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. És 14. Cikkben említett valamennyi információt és a GDPR
15-22. És 34. Cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat
írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – meg kell adni. Az
érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.”

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 más módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.

Az adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére,
létrehozására (kezelésére) akkor kerül sor, amikor Ön megrendelést ad le az R-Steel Kft. e-mail
rendszerén keresztül, vagy ajánlatot kér a weboldalon keresztül. A Szabályzat továbbá
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ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy
személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogy léphet velünk
kapcsolatba.

Ki a felelős a személyes adatainak kezeléséért?
Adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat, teheti meg
észrevételeit, emellett panaszt, gyakorolhatja egyéb jogszabályban biztosított jogait.
Adatkezelő: R-Steel Kft. 2459 Rácalmás, Rózsa utca 20.
Az R-Steel Kft-nél adatkezelésért felelős személy: Buruncz Anikó
e-mail: rsteel@rsteel.hu
telefonszám: +36 25 440-740 vagy a +3620 376 9324

Az érintett adatkezelési eljárásával kapcsolatban panasszal az alábbi szervhez fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és mikor kerül sor az adatgyűjtésre?
Az Ön által igényelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes
adatok megadását kérjük Öntől.
Személyes adatok az alábbiak lehetnek: elérhetőségek: név és cím
Ha Ön, mint cég vásárol, az alábbi adatok megadása szükséges:
o Cég név
o E-mail cím
o telefonszám
o Számlázási cím
o Szállítási cím
o Adószám
o Kontakt elérhetősége
Miért és hogyan kezeljük az adatait?
Amikor Ön felkeres bennünket, adatait az Ön által igényelt termék vagy szolgáltatás
biztosítása céljából használjuk fel. Amennyiben megkeresi valamely üzletkötőnket, olyan Önre
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vonatkozó információkat használunk fel, mint például a szállításra, illetve fizetésre, vagy az Ön
által megvásárolt vagy megvásárolni kívánt termékre vonatkozó adatok, annak érdekében,
hogy segítsünk Önnek megoldani esetleges problémáját vagy kérdését.

Termékeinkre, szolgáltatásainkra vonatkozó információk ismertetése céljából
Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, az R-Steel Kft. termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos emaileket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy
nem kíván ilyen tájékoztatást kapni.

Üzleti tevékenység folytatása céljából
Az Ön által részünkre átadott adatokat üzleti tevékenységünk folytatása céljából is
felhasználjuk. Például az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat könyvelési,
könyvvizsgálati és egyéb belső funkciók céljából használjuk fel.

Egyéb célok
Az Ön személyes adatait egyéb módokon is felhasználjuk és erre vonatkozóan az adatgyűjtés
időpontjában külön értesítést küldünk, valamint szükség esetén az Ön hozzájárulását kérjük.
Az Adatkezelés jogalapja
Amennyiben Ön vagy a cége az R-Steel Kft. termékeiből vásárol, illetve igénybe veszi a
szolgáltatásait, szükség van személyes/céges adataira a létrejövő szerződés teljesítése
céljából.
Olyan egyéb jogalapra is hivatkozunk, mint például az üzleti vállalkozásként ahhoz fűződő
jogos érdekeink, hogy valamely jogszabályi kötelezettséget teljesítsük, vagy megvédjük az Ön
létfontosságú érdekeit.

Adatok megosztása
Az R-Steel Kft. az alábbiakkal osztja meg az Ön vagy cége adatait:
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o Könyvelés, szállítás, e-mail üzenetek küldése. Harmadik fél szolgáltatók igénybe vétele
esetén olyan megállapodásokat kötünk, mely szintén rendelkezik megfelelő technikai
és szervezési módszerekkel az Ön adatainak védelme érdekében.
o Egyéb harmadik felekkel, amennyiben az adatok megosztása az alábbiak céljából
szükséges:


Valamely kormányzati felszólításnak, bírósági határozat, vagy vonatkozó
jogszabálynak történő megfelelés



Az Általános szerződési feltételeink, vagy egyéb szabályzataink megsértése

Titkosítás és biztonság
Az adatok biztonságának megőrzése érdekében számos műszaki és szervezeti biztonsági
intézkedést alkalmazunk.

Adatok megőrzése
Adatait az adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok teljesüléséhez szükséges ideig
tároljuk. A termék vásárlásokkal kapcsolatos adatok esetén hosszabb ideig kell őrizni a
jogszabályi kötelezettségeknek (például: adózásra, adásvételre vonatkozó jogszabályok)
történő megfelelés céljából.

Ön jogosult a következőket kérni:
o Személyes/céges adatainak elektronikus másolatát (hordozhatóság)
o Személyes/céges adatainak helyesbítését (hiányosság, pontatlanság esetén)
o Személyes/céges adatainak törlését vagy azok kezelésének korlátozását a vonatkozó
jogszabályok által meghatározott körülmények között.

Cookie-k (sütik) kezelése
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 2 § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében
a következőket:
a. az adatgyűjtés ténye,
b. az érintettek köre,
c. az adatgyűjtés célja,
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d. az adatkezelés időtartama,
e. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A weboldalra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt
cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a
látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben 3 hónapig
tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával
nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van
a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem
menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Google Adwords konverziókövetés használata
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor

Felhasználó

egy

weboldalt

Google-hirdetés

által
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el,

akkor

egy

a

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
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érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor
a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető
el: https://policies.google.com/privacy?gl=hu

A Google Analytics alkalmazása
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan
használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap
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aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti

és

telepíti

a

következő

linken

elérhető

böngésző

plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében
a következőket:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
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Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó
– adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.
Közösségi oldalak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése
körében a következőket:
a.
b.
c.
d.
e.

az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
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f. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube
/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter /
Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról
az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
közösségi oldalakon.
Adatbiztonság (7.§)
Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség),
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
- a jogosulatlan hozzáférés,
- a megváltoztatás,
- a továbbítás,
- a nyilvánosságra hozatal,
- a törlés vagy megsemmisítés,
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- a véletlen megsemmisülés és sérülés,
- az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és
jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az
adatkezelő gondoskodik:
-

a

megfelelő

informatikai,

műszaki

környezet

kialakításáról,

üzemeltetéséről,

- a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
- a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
- a jogosult számára rendelkezésre álljon,
- hitelessége és hitelesítése biztosított,
- változatlansága igazolható,
legyen.
Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
- a számítástechnikai csalás,
- a kémkedés,
- a számítógépvírusok,
- a spam-ek,
- a hack-ek
- és egyéb támadások ellen.
Adatkezelő a következő adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
- jelszó védelem,
- SSL tanusítvány,
- erős weboldal jelszó
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
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16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §-a)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Rácalmás, 2018. május 31.
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