
Adatvédelmi szabályzat 
 
Az adatkezelő megnevezése: 
 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 
 
Név: Szabó Gábor Bence e.v. 
Cím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 27. 
Nyilvántartási szám: 53235811 
Adószám: 69474053-2-51 
Képviselő: Szabó Gábor Bence 
Telefonszám: +36 70 354 6474 
E-mail cím: bekeskapu@gmail.com 
Honlap: http://bekeskapu.hu/ 
 

Szabó Gábor Bence e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 

felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek 

e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott 

adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön 

értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Szabó Gábor Bence e.v. részére adatközlők figyelmét, hogy 

amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett 

hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény - az 

információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); +36 (1) 888-2890. Az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. 

tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról (Hpt.) 

 

A http://bekeskapu.hu domain néven üzemelő weboldal adatait Szabó Gábor Bence e.v. kezeli. Az 

adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és 

kezelése az árajánlat kérés és a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy az 

ajánlatok és megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az 

adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. 

Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes 

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

előírtaknak alapján jár el.  

Szabó Gábor Bence e.v. termékei megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. 
A Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 
A Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeljük. 
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 
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Szabó Gábor Bence e.v. nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 
adattartalmakért, hozzászólásokért, a Facebook működéséből adódó hibákért, üzemzavarokért vagy a 
rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémákért. 
 

 

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok 

 Név 

 E-mail cím 

 Telefonszám 

 Irányítószám 

 Település 

 Utca, házszám 

 Emelet, ajtó 

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra 

vonatkozóan is. 

 

Cookie-k (sütik) 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné 

engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). 

Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem 

használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a weblapot kiszolgáló szerver küld a felhasználó 

böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül 

tárolásra. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a 

felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome 

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a 

sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben 

hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-

torlese-szamito 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer 

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a 

sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies. 
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Megrendelés adatai 

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. A leadott 

megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és 

tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, 

módosítását bármikor kérheti írásban az bekeskapu@gmail.com e-mail címen vagy elérhetőségeink 

valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az 

adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés 

elküldését követően elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása. 

 

Jogorvoslattal élhet 

Ha úgy gondolja, hogy Szabó Gábor Bence e.v. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, 

akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: bekeskapu@gmail.com 

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az 

alábbi elérhetőségen: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

 Telefon: +36 (1) 391-1400 

 Fax: +36 (1) 391-1410 

 http://naih.hu 

 ugyfelszolgalat@naih.hu 

  

Egyéb rendelkezések, információk 

A weblap oldalainak böngészésével, továbbá árajánlatkérésével, megrendelésével elfogadja az 

adatkezelési nyilatkozatot. 
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