
Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Next-Door Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1147 Budapest, Lőcsei út 84/a.

Az adatkezelő e-mail címe: mgergely@pimpernelweddings.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36-20/9136459

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a 
kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

1. Cookie-k (sütik) használatára vonatkozó jogszabályok

A cookie-k használatára vonatkozó szabályokat a 2002/58/EC uniós irányelv rendelkezései alapján az 
Európai Unió Adatvédelmi Munkacsoportja dolgozta ki, melyet a magyar jogalkotó az elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénybe ültette át, mely így szól:

“155. § (4) Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az 
érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – 
tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz 
hozzáférni. “

Ennek értelmében 2015. október 01-től kötelező tájékoztatni minden Cookie-t használó weboldalon 
a látogatókat arról, hogy a weboldal Cookie-kat használ. A látogatók részéről a Cookie használathoz 
való hozzájárulásnak “cselekvéssel” szükséges hozzájárulnia (lásd: OK, Értem, Elfogadom szövegezésű 
“submit” típusú gombra való kattintással)

- Cookie-k ismertetése, felhasználása

Fontos! A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve 
kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

A süti egy olyan kis méretű (néhány kilobyte) szöveges fájl, amelyet a webes böngésző tárol el a 
weboldalra látogató számítógépén, mobil eszközén. Ez az információ segíti elő, hogy az adott 
számítógép és a weboldalt működtető szerver megfelelően tudjon kommunikálni. Ez alapján 
azonosítja és követi nyomon a felhasználókat, így növelve a biztonságos és kényelmes böngészést. 
Amennyiben viszont ezt a látogató nem szeretné, akkor lehetősége van, hogy kikapcsolja a sütik 
használatát a böngésző beállításai között.



A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és személyes azonosításra használható adatokat is 
tartalmazhatnak. A személyes azonosításra használható adatok olyan adatok, amelyek alapján a 
felhasználó azonosítható, illetve elérhető. Ilyen adat például a név, az e-mail cím, az otthoni vagy 
munkahelyi cím vagy a telefonszám. A webhely azonban csak a felhasználó által megadott személyi 
azonosító adatokhoz férhet hozzá. A webhely például nem tudja megállapítani a felhasználó e-mail 
címét, míg az meg nem adja, és nem férhet hozzá a felhasználói számítógépen tárolt adatokhoz sem.

A cookie-t, miután a rendszer a számítógépre mentette, csak az a webhely tudja elolvasni, amelyik 
létrehozta.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet-cookie-k” és “maradandó cookie-k”. A 
“munkamenet-cookie-kat” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak 
ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek 
a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egyik oldalról a másikra látogat, így 
Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A “maradandó cookie-k” 
(persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy 
mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a weboldal – bár személyesen nem azonosítja be Önt – 
felismeri, mint visszatérő látogatót.

- Mire használják a cookie-kat a weboldalalak?

Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó 
Internetezésre használt eszközén:

    Weboldal teljesítménymérés

    Böngészés-elemzés

    Geotargeting

    Feliratkozási szokások mérése

    Megfelelő termékek ajánlása

    Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése

- Az Ön hozzájárulása

A cookie-k elfogadásával hozzájárul, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a 
célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat, illetve megjegyezzük Önt, amikor újra 
ellátogat honlapunkra.

- Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását, viszont nagyon fontos, hogy 
mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k 
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek 
képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől 
eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők Beállítások menüjében találhatók a 
cookie-kal kapcsolatos beállítások.



2. 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:

A megrendeléshez név, telefonszám lakcím és e-mail cím szükséges, a számla kiállításához pedig név 
és lakcím.

- 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.

3. 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:

Az adatkezeléshez a név, szállítási cím és telefonszám megadása szükséges.

- Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

4. A kapcsolatfelvétellel együtt járó 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 adat kezelésének a megrendelés részleteinek finomítása, megbeszélése, amennyiben szükséges.

- A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

- Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége 
van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

5. A regisztrációval kapcsolatos 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 adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevétele 
során.

- A kezelt adatok köre:

A regisztrációkor név, e-mail cím, jelszó megadása szükséges.

- Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott adatokat a webáruház meglétéig, de bármikor lehetősége van a 
megadott személyes adatok törlését kérni.

6. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást 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.

7. Egyéb rendelkezések

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a 
regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén 
megfelelően frissíteni.



A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Next-Door 
Bt.-nek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó 
hozzáférését.

Next-Door Bt. fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal 
megszüntesse a felhasználónak a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a 
felhasználó megsérti az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit.

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 30 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.

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. Az 
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a 
honlapon.


