
Adatvédelmi tájékoztató

Társaságunk a weboldala használatával, illetve kereskedelmi tevékenységével 
kapcsolatban a felhasználóktól, ügyfeleitől bekért személyes adatok kezelése során csak
olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kér és kezel, amely az adatkezelés 
céljához feltétlenül szükséges és arra alkalmas. 

Kereskedelmi tevékenységünkkel összefüggésben:
az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, cím
adatkezelési cél: számla kiállítása
adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
az adatkezelés időtartama: az adótörvényi elévülési időn belül
az adatokat megismerni jogosult személyek köre: társaságunknál kereskedelmi 
ügyintéző, eladó és pénztáros munkakörben alkalmazott munkavállalók
személyes adat továbbítása: nincs

Fordított adózás alá eső kereskedelmi tevékenységünkkel összefüggéseben:
az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, születési hely, születési dátum, anyja neve
adatkezelési cél: vevőszámlák kiállítása során, a számlabefogadó által a fordított 
adózású számlák átvételével meghatalmazott személyek azonosítása
adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érekeinek érvényesítéséhez szükséges: csalás
megelőzése céljából történő feltétlenül szükséges adatkezelés
az adatkezelés időtartama: az adótörvényi elévülési időn belül
az adatokat megismerni jogosult személyek köre: társaságunknál kereskedelmi 
ügyintéző és pénztáros munkakörben alkalmazott munkavállalók
személyes adat továbbítása: nincs

Weboldalaink felhasználóival összefüggésben:
az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, cím, e-mail cím, telefonszám
adatkezelési cél: ajánlatkérés és megrendelés teljesítése, számla kiállítása
az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges 
az adatkezelés időtartama: 5 év, illetve az adótörvényi elévülési időn belül
az adatokat megismerni jogosult személyek közre: társaságunknál kereskedelmi 
ügyintéző és pénztáros munkakörben alkalmazott munkavállalók
személyes adat továbbítása: futárszolgálattal történő kiszállítás megrendelése esetén a 
megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatok továbbítása a futárszolgálat 
részére

Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok 
védelmét fizikai vagy műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés 



és az adatok állományának visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk 
alkalmazott technikai megoldással biztosítható. 
Az Ön által kereskedelmi tevékenységünkkel összefüggésben megadott adatokat 
harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem egyéb indokkal nem adjuk ki. 
Weboldalaink felhasználásával leadott megrendelése esetén, amennyiben a kiszállítás 
futárszolgálaton keresztül történik, a személyes adatok átadásra kerülnek a 
futárszolgálat részére.
Társaságunk weboldalán süti-sávot (cookie-kat) használ, melynek alkalmazásához az 
ön, mint felhasználó beleegyezését kérjük (ezt a későbbiekben bármikor 
visszavonhatja).
Fontos tudnia, hogy a cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára, hogy önnek 
személyre szabott információkat nyújtson, de weboldalunk használata nem kötött ezek 
elfogadásához. 
A „sütik” alkalmazásának elfogadásával weboldalunk csak olyan adatokhoz jut, 
amelyeket ön egyébként is megad/ megadott, azaz weboldalunk olyan információt a 
süti-sávnak köszönhetően nem kap, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem 
férhet hozzá a számítógépén tárolt fájlokhoz sem. 

Kérelmére bővebb tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatait esetlegesen érintő 
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá - az ön személyes adatainak továbbítása esetén - az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérelmezni társaságunktól az Önre vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy korlátozhatja 
azok kezelését, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az alábbi 
elérhetőségeinken:
levelezési cím: 2151 Fót, Galamb József utca 1.
e-mail cím: kereskedelem@timarvasker.hu
Az Ön adatainak kezelését érintő kifogással, panasszal élhet, az alábbi 
elérhetőségeinken: 
levelezési cím: 2151 Fót, Galamb József utca 1.
e-mail cím: kereskedelem@timarvasker.hu
A valóságnak meg nem felelő személyes adatok helyesbítése Adatkezelői 
minőségünkből eredő kötelezettségünk. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén Társaságunk, mint Adatkezelő ellen 
bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, 
panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: 06- 1-391-1400 
Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:  www.naih.hu 
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