
Adatkezelési Tájékoztató 
 
 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Gege Hungary Kft. adatkezelő által nyújtott információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek adatainak az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelésére vonatkozó 
szabályokat tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató a mellékelt Ászf rendelkezéseivel 
összhangban értelmezendő. 
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése. 
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
 
típusa:    gazdasági társaság 
neve:   Gege Hungary Kft. 
székhely:   2800 Tatabánya, Galagonya utca 18. 
nyilvántartó:   Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 
cégjegyzékszám:  11 09 014638 
adószám:   14548961211 
web:   www.gege.hu 
e-mail:   info@gege.hu 
telefon:   +36-34/522-700 
Kapcsolattartó:  Kuncze Rita 
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-34/522-700 
Kapcsolattartó e-mail címe:  info@gege.hu 
Az adatkezelés helye:    2800 Tatabánya, Galagonya utca 18. és az alábbi tárhely 
szervereken: 
 

Domain név Domain szerver  
szolgáltató 

Tárhely szerver 
szolgáltató 

Tárhely szerver helye 

gege.hu  Moana Software Kft.  Microware Hungary Kft. 1101 Budapest, 
Expo tér 5-7. 

 
zsuzskafoto.hu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 
arnyekolok.eu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 

rendezvenysator.com Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 
jarmuponyva.hu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 

takaroponyvak.hu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 
targoncaponyva.hu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 
reklamfeliratozas.eu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 
teraszarnyekolas.hu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 

segitsd.hu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 



bukfurdon-apartman.hu Moana Software Kft. Microware Hungary Kft. 
teraszok.hu  Moana Software Kft. Mediacenter Hungary Kft. 

raktarsator.info Mediacenter Hungary Kft. Mediacenter Hungary Kft  
6000 Kecskemét, 

Sosztakovics u. 3. II/6 
 

gegewebshop.hu UNAS Online Kft. UNAS Online Kft. 9400 Sopron,  
Major köz 2. I/15 intenda.hu UNAS Online Kft. UNAS Online Kft. 

intenda.eu UNAS Online Kft. UNAS Online Kft. 
mobilraktarozas.hu UNAS Online Kft. UNAS Online Kft. 

peddyshield.eu UNAS Online Kft. UNAS Online Kft. 
terraces.eu UNAS Online Kft. UNAS Online Kft. 

webshop-teraszok.hu UNAS Online Kft. UNAS Online Kft. 
 
Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH-91357/2015 (webáruház üzemeltetése) 
     NAIH-91719/2015 (hírlevél küldése) 
 
 

Az adatkezelés célja 
 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie azadatkezelés 
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek éstörvényesnek kell lennie. 
 
Az adatkezelés célja webáruház üzemeltetése, ezen túl a www.gegewebshop.hu, 
www.teraszok.hu, www.peddyshield.eu, és a www.webshop-teraszok.hu oldalon 
kezdeményezett regisztráció esetén hírlevél küldése céljából is történik adatkezelés. 
 

Az adatkezelő az adatok kezelését a szolgáltatása hatékonyságának növelése céljából is 
kezeli, melyhez az igénybe vevők a tájékoztatás elfogadásával hozzájárulásukat adják. 

 
Az adatkezelő weblapot üzemeltet, melyhez a regisztrált igénybe vevők, valamint a 
regisztráció nélküli megrendelők által önkéntesen megadott adatokkal azonosítja a vevőket, 
valamint teljesíti a megrendeléseket, illetve a nevezett oldalakon feliratkozók részére küldhet 
hírlevelet. 
 

Az adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) a) és (2) a) bekezdése alapján az érintett 
hozzájárulása. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos 
jóváhagyása nem szükséges. 
 
Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
 
Az érintett a fenti weboldalon magadott adatainak közlésével, a regisztráció megkezdésével 
hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. 



 
 

5. Az adatfeldolgozás 
 

Az adatfeldolgozást az adatkezelő végzi. Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez 
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához 
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 
technikai feladatot az adatokon végzik. 
 
Az adatfeldolgozás információs rendszerrel történik. 
 
 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok 
 

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. 
 
A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatot, 
továbbá különlegesnek minősülő személyes adatot kezel az adatkezelő nem kezel. 
 
Az érintettekre vonatkozó adatok: 
 
Alapadatok: 
név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, használt nyelv, 
 
Érdeklődés: 
a Szolgáltató mely weboldalát látogatta meg, hírlevél igénye 
 
 

Az adatkezelés időtartama 
 

A szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, a díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 
érvényesítése céljából az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes 
személyazonosító adatokat és lakcímet a fenti cél eléréséig kezelheti. 

 

A hatékonyság növelése érdekében, illetve a meghatározott esetekben hírlevélküldés céljából 
végzett adatkezelés az érintett regisztrációjának fenntartásáig egyéb esetben 5 évi tart. 

 

Ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik az adattörlést 
haladéktalanul el kell végezni. 
 

Az adatok kezelésének időtartama a regisztráció fenntartásáig, regisztráció hiányában az 
adatkezelés megkezdésétől számytott 5 év.  
 



Az adatok forrása kizárólag az érintett személyek adatszolgáltatása. 
 
 

Adattovábbítás 
 
Adattovábbításnak minősül az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. Harmadik személynek a személyes adatok kezelése során 
adatkezelőnek, adatfeldolgozónak vagy érintettnek nem minősülő személyek tekinthetők.  
 
Az adatkezelő kizárólag olyan adatokat továbbíthat, melyeket az érintettekre vonatkozó 
adatok szakaszban megjelölt.  
 
Az érintettek továbbított adatainak köre: 
Alapadatok: 
név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, használt nyelv, 
 
Érdeklődés: 
a Szolgáltató mely weboldalát látogatta meg 
Az adattovábbítás címzettjei az adatkezelő, mint szolgáltató szerződött partnerei, azaz a 
beszállítók és a megrendeléseket teljesítő vállalkozók. 
 
Az érintett a jelen tájékoztatóban felsorolt weboldalakon történt regisztrációjával 
hozzájárulását adja adatainak az adatkezelővel szerződött partnerek számára történő 
továbbításához. Az adatok továbbítása csak az érintett regisztrációjának és/vagy 
megrendelésének aktív állapota esetén valósul meg, melyet az érintett korlátozásmentesen 
jogosult megváltoztatni, azzal hogy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 48 órán belül köteles az állapotváltozást az adatbázisban beállítani. 
 
Az adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 

 

Az érintettek köre 
 
Az érintettek az adatkezelő jelen tájékoztatóban felsorolt weboldalain regisztrált vagy a 
weboldalakon letölthető formanyomtatványt kitöltő és elküldő megrendelők. Érintett bármely 
meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 
azonosítható természetes személy. 
 

Cookie-k kezelése 
 

A jelen tájékoztatóban felsorolt oldalak látogatóiról anonim módon felmérések történnek, 
ennek érdekében az érintett számítógépén ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A 
cookie-k elhelyezése kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján történhet, melyek 
bármikor a böngésző program menüjében, a böngészési előzmények törlésével a felhasználó 
által eltávolíthatók. 
 
Felhasználói statisztikák és információk a Google Analytics program segítségével kerülnek 
tárolásra, amely az adatkezelő részére forgalomfigyelést biztosítanak, melynek célja a 
weboldalra érkező látogatók viselkedésének elemzése, többek közt látogatási szám és időszak, 
eszközhasználat, forgalmi forrás, céloldalak tekintetében. 



 
 

Adatbiztonság 
 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e 
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 
érintettek magánszférájának védelmét. 
 
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen 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. 
 
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - 
kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 
érintetthez rendelhetők. 
 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az 
automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés 
segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és 
megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely 
szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és 
megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus 
adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő 
helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés 
készüljön. 
 
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. 
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok 
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 
adatkezelőnek. 

Tájékoztatás 
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés 
kivételével - törlését vagy zárolását. 
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 



körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes 
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a 
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 
megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, 
ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
 
 

Adatok módosítása, törlése 
 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat 
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett annak törlését kéri, 
amennyiben az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának 
törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
 
Az érintett a személyes adatainak törlést bármikor kérheti, azzal hogy a Szolgáltató a lehető 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a törlésnek eleget tenni. 
 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 
nem állapítható meg egyértelműen. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
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. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről. 
 
 

Az előzetes tájékoztatásának követelménye 
 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett 
személyes adatait az adatkezelő milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik 
meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 
tájékoztatás megtörténhet az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az 
adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, 
valamint, az adatkezelés nyilvántartási száma információk nyilvánosságra hozatalával is. 
 
 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
 

Az érintett 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, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy 
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik, valamint  törvényben meghatározott egyéb esetekben. 
 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
 
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt 
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 
napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz is 
posta cím:  1530  Budapest, Pf.: 5. 



cím:   1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax:  +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL  http://naih.hu 
 
Hatályos:  2018. 

 


