ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1.

Általános tudnivalók

A Grantic Fashion Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 271.), mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő)
és mint a GRIFFWEBSHOP.COM weboldal (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője az ügyfelei
(továbbiakban: Vevő) által megadott adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban
(továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek
megfelelően végzi.

2.

Az Adatkezelő adatai

Név: Grantic Fashion Kft. székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271. Telefon: (06-1) 250 69 15,
Email: info@griffwebshop.com, cégjegyzékszám/bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága: 01 09
958161, adószám: 01 09 958161. Az adatkezelést az Adatkezelő belső munkatársai végzik, az
adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.

3.

Adatfeldolgozók adatai

Adatkezelő az adatokat a vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából
továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:
Webhoszting tevékenység:
A GRIFFWEBSHOP Webáruházát kiszolgáló szerverek az AionNext Kft. (székhely: 1047
Budapest, Váci út 19., cégjegyzékszám:01-09-737520 ), a GRIFFSHOP által megbízott, tárhely
(hosting) szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szerverközpontjában kerültek elhelyezésre.
Futárszolgálati tevékenység:
DPD Hungária Kft.
Székhelye, levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141
Adószám: 13034283-2-42.
NAIH-szám: NAIH-80728/2014.
E-mail: dpd@dpd.hu
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést

érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag
az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint
kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók
belső

4.

munkatársai

Az adatkezelés jogalapja

ismerhetik

meg.

Adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során,
vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és
megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

5.

Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése, valamint a Webáruház Vevő általi használata és a Vevő részére
általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításához
szükséges, a Vevő által a regisztráció során megadott természetes személyazonosító adatokat,
lakcímet, email címet és telefonszámot.
Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag
elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása
esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény rendelkezései szerint. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az
Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő
a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.
A Vevő az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat
Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig kezeli. Az
adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor
megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a
nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni.

6.

Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat védi 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.

7.

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Vevőnek az alábbi adatait kell kötelezően megadnia:
nem
vezetéknév
keresztnév
utca/házszám
postai
telefonszám

irányítószám/város

email
jelszó

cím

Önkéntesen megadható adat a születési dátum. A Vevő a regisztráció elküldésével akként
nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat,
tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulását
tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása szükséges.

8.

Webáruház használatából eredően kezelt adatok

Sütik használata: A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre
szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies
sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet
megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi
árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok
személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek
több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a
Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a Vevő
IP címe. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata
barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően
lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő
érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a
Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének
azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a
merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes
mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például ha árut helyez a kosárba, a szerver
elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő
vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a
vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például
csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a
Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.
A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor
lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.
eTracker használata: Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, az etracker GmbH (www.etracker.com) webkövető rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok
gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó
használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó
hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját
egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival
sem. Ezzel összefüggésben az Ön IP-címe rövidítve kerül feldolgozásra és tárolásra. Önnek

jogában áll bármikor tiltakozni az adatok gyűjtése és tárolása ellen jövőbeni hatállyal a következő
linken: http://www.etracker.de/privacy?et=wsxFhx

Google Analytics használata: Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc.
("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik,
olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk
használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő
információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban
az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában
található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény
aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott
kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön
által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további
szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google
Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Googleadatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.
Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz
történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző
segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google AdWords remarketing: Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t –
azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek)
révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak,
felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes
al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső
szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban
már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a
felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A
felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
(Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási
oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Webtracking: Ezen a weboldalon Facebook Custom Audience (egyedi közönség) funkcióját
használjunk; ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy
ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérjük
és gyűjtsük felhasználóink adatait, és ily módon hatékonyabbá tegyük Facebookos
reklámtevékenységünket például azáltal, hogy a bizonyos bejegyzéseket csak weboldalunk
látogatói számára teszünk elérhetővé. E tevékenységünk során nem továbbítunk személyes
adatokat a Facebook felé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a
Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók személyes adatai számunkra nem
hozzáférhetők. Az ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook
adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy/ A custom audience

funkcióval
történő
adatrögzítést
itt: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

kikapcsolhatja

Retargeting technológiák: Ez a weboldal az interneten retargeting technológiát használ. Ez
lehetővé teszi, hogy reklámokkal, célzottan megszólítsunk minden olyan internetfelhasználót, akik
már érdeklődtek boltunkban termékeink iránt. Tanulmányokból tudjuk, hogy a személyre szabott,
érdeklődésen alapuló reklám az internetfelhasználó számára sokkal érdekesebb, mint az a reklám,
amely nem rendelkezik ilyen személyes vonatkozással. A reklámeszközök beillesztése retargeting
esetén Cookie-alapú, a korábbi felhasználói viselkedés elemzése alapján történik. Természetesen
itt nem tárolnak személyes adatokat, és a retargeting technológia alkalmazása természetesen
éppúgy az érvényes adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével történik.
Mailchimp hírlevelező rendszer: A hírlevélre feliratkozók email címeti a Mailchimp hírlevelező
rendszer segítségével tároljuk és kezeljük. Ezek az adatok: név, emailcím, törzsvásárlói státusz.
Mailchiom.com, email: privacy@mailchimp.com, cím: 675 Ponce de Len Ave, NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308USA
Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményeinek) bevonása: A webshop személyesebbé
tétele érdekében az www.GRIFFWEBSHOP .hu oldalon a Facebook, Instagramm és a Google
közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a „LIKE”
(tetszik) gombot, a „Google +1” gombot és a Pinterest „Pin-It“ gombot használjuk, amelyeket az
egyesült államokbeli Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és Pinterest Inc. (808 Brannan
Street, San Francisco, CA 94103, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.

Ha Ön felkeresi az www.GRIFFWEBSHOP .hu egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen
bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebookkal és a Google+-szal. Ha
Ön be van jelentkezve a Facebookon vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Ön látogatását
Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra
kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook
felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés
megakadályozza az adatoknak az Ön profiljához történő hozzárendelését. A vállalatok
weboldalaikon (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat, Pinterest
adatvédelmi politika) részletes információkat bocsátanak rendelkezésre adatainak a hozzájárulása
megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további
feldolgozásáról. Ugyanitt további információkat talál a jogaira, magánélete védelmét célzó
beállításokra és ellentmondási jogának gyakorlására vonatkozóan.

9.

Vevői jogok és jogérvényesítés

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai
kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. A Vevő tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen.

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa vagy
az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá – a Vevő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül – tiltakozás esetében 15 napon belül –, a Vevő erre irányuló kérelmére írásban
megadja a kért tájékoztatást.
A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő alábbi
elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése ellen:
GRIFFWEBSHOP Vevőszolgálatcím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.
email: info@griffwebshop.com
Telefon: (06-1) 250 69 15
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

