
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

 
1.) A „CLUB SOLAR” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság a www.szentkoronakituzo.hu 
webáruházon keresztül folytatott online értékesítési tevékenységével összefüggésben kezeli a 
megrendelők, ill. a vásárlók személyes adatait részben a megrendelések és a számlázási 
kötelezettsége teljesítése érdekében, részben a Szent Korona –tan jogfolytonosságában hívő, 
helyreállításában elkötelezett, a Szent Korona kitűzővel rendelkező személyek közösségéhez tartozó 
személyek nyilvántartása céljából. 

2.) Az adatszolgáltatás önkéntes.  

3.) Fogalmi meghatározások:  

Adatkezelő „CLUB SOLAR” BT. 

Adatkezelő székhelye, ill. elérhetősége: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.10.  

Adatkezeléssel érintettek: A webshop- on keresztül megrendelést leadó személyek, a megrendelők, 
vásárlók.   

A kezelt adatok köre: a megrendelés teljesítéséhez szükséges, az adatkezeléssel érintettek által 
megadott alábbi adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, levelezési címe, e-mail, telefon ( az 
érintett hozzájárulása esetén). 

4.) Az adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.  

A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  

 
5.) Az adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt személyes adatokat.  
Az adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát és helyességét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 
biztonságáról, védi az adatokat jogtalan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, 
nyilvánosságra hozataltól, jogosulatlan megsemmisítéstől vagy véletlen megsemmisüléstől, 
sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlené válástól.  

6.) Az adatok felvétele törvényes és tisztességes.  

7.) Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) alapján az érintett hozzájárulása.  

8.) Az adatkezeléshez történő hozzájárulás akként történik, hogy az adatkezeléssel érintettek az ún. 
Nyilatkozat kitöltésével és az adatkezelő részére történő elküldésével járulnak hozzá az 
adatkezeléshez. Az adatkezeléssel érintettek a Nyilatkozaton kötelező jelleggel kitöltendő adatok, ill. 
az általuk megadott további adatok kezeléséhez járulnak hozzá.  

9.) Az adatok megismerésére a Társaság mindenkori, cégnyilvántartásba bejegyzett képviselője 
jogosult, jelenleg Pázmándi István 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 10. sz. alatti lakos.  
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10.) Az adatkezelő az adatokat papír alapon, ill. digitális adathordozón (számítógépen) tárolja.  

12.) Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig 
kezeli a megadott személyes adatokat.  

Amennyiben az adatkezeléssel érintett a Nyilatkozatot személyes adatival együtt az adatkezelő 
részére megküldi, de a leadott megrendelésben meghatározott fizetési kötelezettségét a megrendelő 
lap beérkezését követő 60 napon belül sem teljesíti, úgy a megrendelés semmisnek tekintendő és 
megadott adatok a beérkezést követő 61. napon törlésre kerülnek a nyilvántartásból.  

13.) Az adatkezelő az adatokat harmadik személyeknek nem adja ki, nem továbbítja. A személyes 
adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az 
adatkezeléssel érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

14.) Az adatkezeléssel érintett személy e-mail útján vagy postai úton írásban kérelmezheti az 
adatkezelőnél a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás 
visszavonás után nem kezeli.  

Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, 
feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 
30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban (elektronikus 
vagy postai úton feladott levél formájában) megadni a tájékoztatást. 
 
Ha az adatkezeléssel érintett kérelmét az adatkezelő jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik 
a kérelem teljesítése iránt.  

 
Ha az adatkezeléssel érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai 
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

15.) Ha az adatkezelő az adatkezeléssel érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

 
Ha az adatkezelő az adatkezeléssel érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult 
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. 
 
16.) A www. szentkoronakituzo.hu oldal üzemeltetője a „CLUB SOLAR” BT. a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság NAIH-74664/2014 nyilvántartási számú határozata alapján bejegyzett 
adatkezelőnek minősül. 
 
Mezőkövesd, 2014. július 10.  
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