
3. Adatkezelés, adatvédelem

Adatvédelem/Adatkezelés tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Egyedinyakörv.Hu (a továbbiakban: 
Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Parkerdő utca 7.
Az adatkezelő e-mail címe: kutyanyakorv@gmail.com
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja,célja, a kezelt személyes
adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el 
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és 
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a 
látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem 
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni 
azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze 
tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre 
tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) 
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek 
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k 
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: 
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy 
mely oldalakat látogatja leggyakrabban,
vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót 
azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az 
ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-
k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.



Munkamenet cookie: 
Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, 
élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Kosár cookie: 
A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. Amennyiben Ön nem fogadja el 
a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A 
cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet 
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-
11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
yourcomputer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 
6§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi
kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak 
a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg 
kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 
évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott 
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján 
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.



Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez 
alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást 
nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az 
Infotv.15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról 
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-99/884-000, E-mail cím: unas@unas.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes 
adatoktárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-
Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-29/88 66 70
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a 
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak 
érdekében,hogy a személyes adatok védje 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.



Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
-a tájékoztatáshoz való jog,
-az adatok helyesbítéséhez való jog,
-az adatok törléséhez való jog,
-az adatok zárolásához való jog,
-a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok 
továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) 
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így
például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés 
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 
kezelhető,ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy 
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban 
vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 



adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-
mail:ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 
tájékoztatót.

Privacy Policy
1. Controller’s name and contact details
Name of the data controller: Egyedinyakorv (hereinafter: Controller) 
E-mail address: kutyanyakorv@gmail.com
Telephone number: -
Website: www.egyedinyakorv.hu
2. Statutory background, legal ground and purpose of data controlling performed on website, scope
of the controlled data and duration of data controlling
2/a) Information on the use of cookies

What is cookie?
During the visit of the website the Controller uses so called cookies. Cookie is an information package
comprising of a case and figures which is sent to Your browser by our webpage in order to save 
certain of Your settings, facilitate the use of our website and enable us to collect some relevant 
statistic information on our visitors. Cookies do not contain any personal data, thus they are 
incapable of identifying individual users. Cookies often contain a unique identifier – an encrypted and
random generated series of numbers – which will be stored on Your computer. Some of the cookies 
will cease to exist after closing the webpage, while others will be stored for a long time on Your 
computer.
Statutory background and legal ground for cookies:
The background of data control is laid down by act CXII of 2011 on informational self-determination 
and freedom of information (Information Act) and act CVIII of 2001 on certain issues of electronic 
commerce services and information society services. In accordance with section 5 (1) a) of the 
Information Act the legal ground for the data control is provided by Your consent.
Main characteristics of the cookies used by the website:
Cookies strictly necessary for operation: These cookies are strictly necessary in order to enable You 
to move around the website and to use its essential features. In the absence of such cookies several 
functions of the page will be unavailable for You. Their lifetime is restricted only for the duration of 
the session.
Cookies used to enhance user experience: These cookies collect information about the user’s 
preferences, for instance what pages he/she visits most often and what kinds of error messages 
he/she receives from the webpage. Such cookies do not collect any information identifying the user, 
i.e. they operate with general and anonymous information. We use the data gained from such 
cookies to improve the performance of the website. Their lifetime is restricted only for the duration 



of the session.
RTB customized retargeting cookies: They may appear for previous visitors or users when browsing 
on other websites found on Google Display Network or searching for terms related to their products 
or services. Users of the website can omit the use of RTB technology by clicking on the following link: 
http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out
If You disagree with the use of cookies, certain functions will be unavailable for You. Find more 
information about the deletion of cookies on the following links:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-Your-
computer
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
2/b) Data control related to ordering and billing
Statutory background and legal ground of data control:
The background of data control is laid down by act CXII of 2011 on informational self-determination 
and freedom of information (Information Act) and act C of 2000 on accounting (Accounting Act). In 
accordance with section 5 (1) a) of the Information Act the legal ground for the data control is 
provided by Your consent, or under section 6 (5) a) of the Information Act – in the case of withdrawal
of Your consent - by compliance with the legal obligation set out in the Accounting Act to be fulfilled 
by the Controller.
Purpose of the data control:
Fulfilment of the obligation to issue bills compliant with laws and to retain the accounting document.
Under section 169 (1)-(2) of the Accounting Act business associations shall retain the accounting 
documents for direct or indirect support of bookkeeping records.
Scope of the data controlled:
Name, address, e-mail address, phone number.
Duration of the data control:
Under section 169 (2) of the Accounting Act the issued bills shall be retained for 8 years of the date 
of issue. Please be advised that in case You withdraw Your consent granted to making out the bill, 
under section 6 (5) of the Information Act the Controller shall be entitled to retain Your personal data
obtained while making out the bill.
2/C) Data control related to the sale of products
Statutory background and legal ground of data control:
The background of data control is laid down by act CXII of 2011 on informational self-determination 
and freedom of information (Information Act). In accordance with section 5 (1) a) of the Information 
Act the legal ground for the data control is provided by Your consent.
Purpose of the data control:
In the case of sale of products the purpose of the data control is to ensure that the ordered items are
delivered for You in cooperation with contracted partners and in compliance with Your demands.
Scope of the data controlled:
Name, address, e-mail address, phone number.
Duration of the data control: 
The Controller shall handle the personal data until the delivery of goods.
2/D) Data control related to the dispatch of newsletters
Statutory background and legal ground of data control:
The background of data control is laid down by act CXII of 2011 on informational self-determination 
and freedom of information (Information Act) and act XLVIII of 2008 on the basic requirements and 
certain restrictions of commercial advertising activity (Commercial Advert Act). In accordance with 



section 5 (1) a) of the Information Act and section 6 (1)-(2) of the Commercial Advert Act legal ground
for the data control is provided by Your consent.
Purpose of the data control:
The purpose of the data control is to provide You with information about the latest, most favourable 
or special offers. Please be advised that we place not only the advertisements of the Controller in the
newsletter but also those of other business associations, however, we shall not disclose or transfer 
Your personal data to them.
Scope of the data controlled:
Name, address, e-mail address, phone number.
Duration of the data control:
Until the withdrawal of the consent granted by the data subject.
2/E) Data control related to the dispatch and display of customized advertisements
Statutory background and legal ground of data control:
The background of data control is laid down by act CXII of 2011 on informational self-determination 
and freedom of information (Information Act) and act XLVIII of 2008 on the basic requirements and 
certain restrictions of commercial advertising activity (Commercial Advert Act). In accordance with 
section 5 (1) a) of the Information Act and section 6 (1)-(2) of the Commercial Advert Act legal ground
for the data control is provided by Your consent.
Purpose of the data control:
The purpose of the data control is to dispatch You customized offers that are in compliance with Your
demands and preferences to the greatest possible extent.
Scope of the data controlled:
Browsing history.
Duration of the data control:
Until the withdrawal of the consent granted by the data subject.
2/F) Data control accompanying the registration
Statutory background and legal ground of data control:
The background of data control is laid down by act CXII of 2011 on informational self-determination 
and freedom of information (Information Act) and act V of 2013 on the Civil Code (Civil Code). In 
accordance with section 5 (1) a) of the Information Act the legal ground for the data control is 
provided by Your consent.
Purpose of the data control:
By storing the data provided during the registration the Controller will be able to provide more 
convenient services (e.g. the data subject shall not be required to provide his personal data again at 
the next shopping)
Scope of the data controlled:
During the data control the Controller shall handle Your name, address, phone number, e-mail 
address, properties of the purchased product and the date of purchase.
Duration of the data control:
Until the withdrawal of the consent granted by the data subject.
Other data controls
If the Controller intends to carry out further data control, then it shall provide information about the 
essential conditions of the data control (statutory background and legal grounds, purpose of the data
control, scope of the controlled data, duration of the data control).
We advise You that the Controller shall fulfil the authorities’ written request for the data supply 
founded on statutory authorization. In accordance with section 15 (2)-(3) of the Information Act the 
Data Controller shall keep records of data transferred (to which authority, what personal data, on 
what legal grounds and when the Controller transferred personal data) and provide information for 



the data subject unless it is precluded by law.
3. Hiring data processors and their activity related to the data control
Data processing aiming at storing personal data
Data Processor’s name: Unas Online Kft
Contact details: GLS
The Data Processor shall perform the storing of personal data according to the written contract 
concluded with the Controller. The Data Processor shall not be entitled to control personal data. 
Data controlling activity related to the sale of goods
Data Processor’s name: Intensify IT BT
Contact details: kutyanyakorv@gmail.com
The Data Processor shall participate in the delivery of the ordered products under the contract 
concluded with the Controller. During this the Data Processor may control the customer’s name, 
address and phone number until the ordered products are delivered, thereafter he shall delete the 
data without delay.
Data security measures
The Data Processor states that he has taken appropriate security measures in order to protect the 
personal data against unauthorised access, modification, transfer, disclosure, deletion or destruction, 
accidental destruction and damage as well as disabled access occurring due to changes to the 
technology applied.
The rights of the data subject during the data control
During the data control You shall have the right
• to request for information on the data control,
• correction,
• deletion,
• blocking of Your personal data and
• the right of objection.
Within the duration of the data control You may request the Controller to provide information on 
Your personal data controlled. The Controller shall inform You in clear form in writing of the data 
controlled, purpose, legal grounds and duration of the data control, or – in the case of data transfer –
of the recipients of the data, purpose of the transfers within the shortest possible time following the 
submission of the request; however, not later than within 25 days.
Within the duration of the data control You may request the Controller to correct Your personal data.
The Controller shall fulfil Your request not later than within 15 days.
Within the duration of the data control You may request the Controller to delete Your personal data, 
which the Controller shall fulfil not later than within 15 days. The right to deletion shall not exercised 
if the Controller is obliged to continue the storing of the data either by law or in accordance with 6 
(5) of the Information Act he is entitled to do so (for instance, in relation to billing).
You may request the Controller to block Your personal data if You presume that the deletion would 
violate Your lawful interests. Personal data blocked through such means may exclusively be 
controlled while the control objective remains valid which barred the deletion of the personal data.
You may object to controlling Your personal data if
• the personal data must be controlled or transferred to fulfil the legal obligations of the Controller,
or to enforce the rightful interests of the Controller, data recipient or third party, except for cases of 
mandatory data control and for case under section 6 (5) of the Information Act;
• the personal data are used or transferred directly for business benefits, public opinion surveys or
scientific research purposes, without Your consent.
The Controller shall assess the objection within the shortest possible time limit following the 
submission of the request but not later than within 15 days and shall make a decision on the grounds



of the objection and shall notify the applicant of the decision in writing. If the Controller does not 
fulfil the data subject’s request for correction, blocking or deletion, he shall notify the data subject in 
writing or – with the consent of the data subject – electronically of the factual and legal reasons for 
the rejection of the request for the correction, blocking or deletion within 25 days following the 
receipt of the request.
Remedies
If You believe that the Controller has violated any statutory provision pursuant to data control, or if 
he has refused to fulfil any of Your requests, then You can initiate the proceedings of the National 
Authority for Data Protection and Freedom of Information (mailing address: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) for the termination of the supposed unlawful data control.
We also advise You that in the case of violation of statutory provisions relating to the data control, or
if the Controller has not fulfilled any of Your requests, then You may initiate judicial proceedings 
against the Controller.
Application for the entry into the data protection register
Under the provisions of the Information Act the Controller shall submit reports in the data protection
register.
Data protection registration number: 
Amendment to the privacy policy
The Controller reserves the right to amend this privacy policy. By using the website following the 
amendment thereof You shall accept the amended privacy policy. The Controller shall ensure that in 
the case of amendment the previous version is also available on the website.

Other useful links:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/

http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
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