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CÉG: 

 

Pósz-Ferter Cintia Éva e.v. 

 
Székhely: 7634 Pécs, Forrás dűlő 13. 

Telephely: PURE Salon 7632 Pécs, Megyeri út 78. 

Adószám: 67058921-2-22 

 

www.puresalonpecs.hu 

mail: puresalonpecs@gmail.com 

Mobil:    +36 30 190 4141 
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Adatkezelő: 

Adatkezelő neve: Pósz-Ferter Cintia Éva e.v. 

Székhelye:  7634 Pécs, Forrás dűlő 13. 

Nyilvántartási száma: 42998285 

 

Adatfeldolgozók: 

Adatfeldolgozó neve: ShopRenter.hu Kft. 

Székhelye:  4028 Debrecen, Kassai út 129. 

Cégjegyzék szám: 09-09-020636 

mail.:   info@shoprenter.hu 

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató: 

https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ 

 

 

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft. 

Székhelye:  2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Email cím:   adatvedelem@gls-hungary.com  

Levelezési cím:  2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita 

Elérhetősége:   adatvedelem@gls-hungary.com  

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató:   

https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary 

 

Adatfeldolgozó neve:  Beauty World Net Kft. ( bwnet online foglalási rendszer ) 

Székhely:   1066 Budapest, Teréz körút 38. I. em. 110/C. 

Cégjegyzékszám:  Cg.01-09-982082 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 

Adószám:   23867352-2-42 

E-mail:    info@bwnet.hu  

Telefonszám:  +36 70 325 7037 

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató: https://bwnet.hu/adatkezelesitajekoztato 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Az Ön által megadott adatokat a Pósz-Ferter Cintia Éva e.v. ( www.puresalonpecs.hu 

) kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél 

küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés 

teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. GLS futárszolgálat, aki a Pósz-

Ferter Cintia Éva e.v.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, 

tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek 

megfelelően járunk el. 

 

Az információk tulajdonjoga  

Kijelentjük, hogy a Pósz-Ferter Cintia Éva e.v. birtokolja az oldalainkon látható információkat. 

A www.puresalonpecs.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar 

törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen 

formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal 

kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is 

érvényesítjük. 

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak 

tekinti, azzal egyetért. 

GDPR NYILATKOZAT: 

Mi a Pósz-Ferter Cintia Éva e.v.-nél nyilatkozunk, hogy a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelve, a legnagyobb gondossággal kezeljük és őrizzük a személyes adataidat.  

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készítettük el adatvédelmi szabályzatunkat, 

mailto:info@shoprenter.hu
mailto:adatvedelem@gls-hungary.com
mailto:adatvedelem@gls-hungary.com
mailto:info@bwnet.hu
http://www.hwwprofessional.com/
http://www.premiumajandek.com/
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mely így bővebb tájékoztatást nyújt arról, hogy vállalkozásunk hogyan védi adataid, valamint 

arról is, hogy hogyan élhetsz az adataidhoz fűződő jogaiddal. 

A Pósz-Ferter Cintia Éva e.v.  2018.05.25. napjától hatályos adatkezelési tájékoztatóját az 

alábbi linken olvashatod:       https://puresalonpecs.hu/adatkezelesi-tajekoztato-76 

Amennyiben adataiddal kapcsolatban bármilyen kérésed van, kérjük, írj nekünk a 

puresalonpecs@gmail.com mail címre. 

Adatai kezeléséhez kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg: 

Rendelet hivatkozások alapja: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

   

Előzetes tájékozódáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  

(Rendelet 13-14. cikk)  

  Az érintett hozzáférési joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon.  

(Rendelet 15. cikk).  

 A helyesbítéshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

(Rendelet 16. cikk).  

 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben 

meghatározott indokok valamelyike fennáll.  

(Rendelet 17. cikk)  

  Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a 

rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  

(Rendelet 18. cikk)  

mailto:gourmetcsomag@gmail.com
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  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség  

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

(Rendelet 19. cikk)  

   

Az adathordozhatósághoz való jog  

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 

egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.  

(Rendelet 20. cikk)  

  A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés 

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.  

(Rendelet 21. cikk)  

   

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy 

őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

(Rendelet 22. cikk)  

   

Korlátozások  

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. 

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  

(Rendelet 23. cikk)  

   

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről  



2020. február 15.              [WWW.PURESALONPECS.HU  -    ADATVÉDELMI NYILATKOZAT-] 

 

5 
 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről.  

(Rendelet 34. cikk)  

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak  

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a 

NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására 

szolgáló indokokat is.  

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.  

Adatvédelmi incidens bejelenthető online az alábbi felületen:  

https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html  

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről.  

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell: az 

adatvédelmi incidens jellegét, közölni kell adatvédelmi tisztviselő/ kapcsolattartó nevét, 

elérhetőségét; az incidensből valószínűsíthető következményeket; az incidens orvoslására tett 

intézkedéseket.  

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 

amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;  

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.  

https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html
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A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)  

   

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti a Rendeletet.  

(Rendelet 77. cikk)  

   

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

   

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti 

hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet 

a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400)  

(Rendelet 78. cikk)  

   

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog  

   

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 

szerinti jogait.  

(Rendelet 79. cikk)  

   

Amennyiben a fenti jogok bármelyikével szeretne élni kérem azt jelezze emailben a 

puresalonpecs@gmail.com email címen.   

 

 


