
 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Általános tudnivalók: 

A Griff Webshop Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Nyugati tér 7.; cégjegyzékszám: 01 09 
958161; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 
23280045241; elérhetőségek: info@griffwebshop.com; telefonszám: +36 70 320 00 52, mint 
adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) és mint a GRIFFWEBSHOP.COM weboldal 
(továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője az ügyfelei (továbbiakban: Vevő vagy Érintett) által 
megadott adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) 
foglaltak, valamint a hatályos nemzeti jogszabályok valamint az Európai Unió jogi aktusaiban 
meghatározottak szerint végzi.   

Jelen adatkezelési tájékoztatót itt töltheti le. 

Adatkezelés célja: 

Kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, 
adatkezelő és Vevő között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján 
vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, 
behajtása, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, kapcsolattartás, igénybe vett 
szolgáltatások nyomon követése. 

Az Adatkezelő adatai: 

Név: Griff Webshop Kft.  
Székhely: 1055 Budapest, Nyugati tér 7. 
Telefon: +36 70 320 00 52 
Email: info@griffwebshop.com 
Cégjegyzékszám/bíróság: 01 09 958161; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 23280045241 

Az adatkezelést az Adatkezelő belső munkatársai végzik, az adatokat az adatkezelés során 
kizárólag ők ismerhetik meg.  

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. 
Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

dpo@griffwebshop.com 

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt, a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, 
időpont adatokkal és más, üzenetben szereplő egyéb személyes adatokkal együtt az 
adatközléstől számított öt év elteltével törli. 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. 
Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Adatkezelési 
Tájékoztató módosítását követően valamennyi érintettet az érintettet megfelelő módon (pl: 
belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. 
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Fogalommeghatározások: 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja; 

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

Adattovábbítás: 

1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 
adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat 
továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem 
tehető felelőssé. 

2. Amennyiben az Adatkezelő a GRIFFWEBSHOP.COM oldalon található 
tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben 
harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik 
személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további 
kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Vevők regisztrációjának 
folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési tájékoztató mindenkor 
hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál 
hátrányosabb helyzetbe az érintettet nem hozhatja. 

3. 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. 



 

 

Adatkezelő az adatokat a Vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése 
céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére: 

a.) Adatkezelő az adatokat a vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések 
teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére: Az adattovábbítás 
jogalapja. az érintett önkéntes hozzájárulása 

b.) Adatfeldolgozók: 

Webhoszting tevékenység: 
Griffwebshop Kft. számára dedikált szervereink látják el.  

Szervereket dedikáló partner: 
INTEGRITY Kft. 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Cégjegyzészám: 07 09 003739 
Adószám: 11115139207 
Email cím: office@integrity.hu 

Fejlesztők: 
MyITSolver Kft. 
9030 Győr, Kinizsi Pál út 13. 
Cégjegyzészám: 08 09 029360 
Adószám: 24931768208 

SYS-TEAM Zrt. 
2500 Esztergom, Irinyi János utca 2/B. 2em. 2. 
Cégjegyzészám: 11 10 001630 
Adószám: 13896993211 

Futárszolgálati tevékenység:  
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 
Cégjegyzészám: 13 09 111755 
Adószám: 12369410244 
E-mail: info@gls-hungary.com 

Hírlevél szolgáltatás: 
Sendinblue 
7 rue de Madrid Paris, Paris 75008 France 
FR80498019298 

Terméktámogatás: 
Facebook Ireland Limited 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland 
Cégjegyzékszám: IE9692928F 

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 
munkatársai ismerhetik meg.  

Az adattovábbítás jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. b. 
pont). 
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Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szolgáltatás 
nyújtásának elmaradása. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Adatkezelés jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont), 
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.   

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 működtetéséhez 
szükséges célból kezelheti a Vevő azonosításához szükséges. 

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez illetve hírlevél 
küldéséhez 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 hírlevél esetén az utolsó hírlevél 
Vevő általi megnyitásától számított 1 évig 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.  

Kapcsolatfelvétel Adatkezelővel: 

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, 
időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az 
adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 

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.  

A kezelt személyes adatok köre: 

A regisztráció során a Vevőnek az alábbi adatait kell kötelezően megadnia: 

- nem 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- utca/házszámó 
- postai irányító szám/város 



 

 

- telefonszám 
- email cím 
- jelszó 

A Vevő a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven 
aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) 
bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges.   

Webáruház használatából eredően kezelt adatok: 

Sütik (cookiek) használata: A weboldal látogatása során az érintett számítógépére kerülnek 
elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). 

Ön jogosult annak eldöntésére, hogy a fent hivatkozott sütik közül melyeket engedi telepíteni 
a számítógépére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a weboldal működéséhez 
szükséges sütiket nem engedélyezi, úgy a weboldal bizonyos részei nem megfelelően 
jelenhetnek meg illetve bizonyos funkciók nem használhatóak. A Sütik megtekintése és 
törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről 
további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat. Ezen adatkezelés jogalapja: 
az érintett önkéntes hozzájárulása.  

Az üzemeltető a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás 
igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok 
kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google 
adatvédelmi tájékoztatóját a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen olvashatja. 

Vevői jogok és jogérvényesítés: 

A Vevő (továbbiakban: érintett vagy Vevő) tájékoztatást kérhet személyes adatai 
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező 
adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási 
jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen tájékoztatóban rögzített 
elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 
információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 
megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. 
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – 
kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon 
igazolták az érintett személyazonosságát. 

Az érintett hozzáféréshez való 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 következő információkhoz hozzáférést 
kapjon: 

a) az adatkezelés céljai 
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b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 

h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 

tájékoztatást. 

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. 

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 az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 



 

 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

2.) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen 
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban 
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

3.) Az 1.) és 2.) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 



 

 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

2.) Ha az adatkezelés az 1.) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes 
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 

Az adathordozhatósághoz való jog: 

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. 

Tiltakozás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás 
esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

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. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 



 

 

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-
vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő elektronikus 
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, 
kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet 
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érin-tett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-adásra, 
kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha a Vevő kérelme 
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Vevőt 
kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Vevő 
rendelkezésére bocsátja. A Vevő által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Vevő 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek 
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha a Vevő másként kéri. 

Kártérítés és sérelemdíj: 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfel-
dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés 
által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges 
felelősséggel tartozik a teljes kárért. 



 

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő 
alábbi elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése 
ellen:  

GRIFF WEBSHOP Kft. 
Vevőszolgálat címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. 
Email: info@griffwebshop.com 
Telefon: +36 70 320 00 52 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el és eljárása illetékmentes. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: naih.hu 
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