
Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelő neve, elérhetőségei: 

Az adatkezelő megnevezése:   Jó a Kertben Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) 
Az adatkezelő levelezési címe: 5100 Jászberény Rezeda utca 2. 
Az adatkezelő e-mail címe: info@joakertben.hu 
Az adatkezelő telefonszáma: +36302588736 
Honlap: joakertben.hu 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes 
adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi az a cookie? 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A 
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön 
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a 
honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű 
információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes 
információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) 
gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – 
amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, 
néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az 
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 
Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-
azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és 
SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható 
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy 
megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési 
eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. 
Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő 
értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó 
számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori 
alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott 
felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a 
felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: 
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és 
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 



tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és 
jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy 
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt 
fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések 
mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt 
– felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-
termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: 
A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található 
egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos 
kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: 
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a 
weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem 
lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet 
idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: 
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, 
hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. 
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen 
általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal 
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a 
munkamenet idejére korlátozódik. 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 
fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. 
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a 
termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap. Utoljára 
megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 
nap. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes 
nézetre. Élettartama 365 nap. Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a 
figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 
nap. 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. Intelligens 
ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az 
oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap. 

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. 
Élettartama 90 nap. 

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a 
böngésző bezárásáig tart. 



come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc 

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem 
lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi 
linkeken találhat: Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-
explorer/delete-manage- 3.cookies#ie=ie-11 

Firefox: https:/#slsupport.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
yourcomputer 

Chrome: https:/#slsupport.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § 
(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása 
visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt 
terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli 
bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a 
gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 
alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 
8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott 
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján 
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és 
a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 



Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és 
legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az 
Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban 
számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és 
a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó, 
személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára. A kezelt adatok köre: Név,cím, 
telefonszám, e-mial cím Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig. 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb 
szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét 
megadni) 

A kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a 
megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 



Az adatkezelés időtartama: 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes 
tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi 
háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés 
időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az 
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, 
milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek 
tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény 
kizárja. 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Jó a Kertben Kft. 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei 

E-mail cím: info@joakertben.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok 
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs 
Zrt. 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.  

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 30 555-1100  

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@ens.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek 
kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a 
hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Jó a Kertben Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 5100 Jászberény Rezeda utca 2. 



Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36302588736 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@joakertben.hu 

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és 
címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) 
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

Számlázó programmal kapcsolatos adatfeldolgozás 

Adatfeldolgozó neve: InfoCentrum Szoftver Stúdió Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti 
Társaság 

Cégnév: InfoCentrum Szoftver Stúdió Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhely: 7400  Kaposvár, Fő u. 70. 3.emelet 3. 

Cégjegyzékszám: 14 06 305062 

Adószám: 29065022214 

Creditreform Crefo-szám 9310863178 

Telefon: +36-30-916-88-88 

e-mail: info@infocentrum.hu 

A Sztv. 169. § (2) bekezdése pedig egészen hosszú bizonylatmegőrzési időtartamot 
határozott meg, 8 évet. Így tehát az adatkezelő cég szükségszerűen, a törvényi 
kötelezettségek teljesítése miatt 8 évig tárolni fogja a számlán szereplő személyes 
adatokat. 

Marketing adatbázis 

A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a Kátai 
Attila E.V. kezeli. 

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági 
reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával 
személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját és partnerei ajánlatainak 
továbbítása. 

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak 
hozzá. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing 
célú megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, 
az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online 



aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, 
megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka , vásárlási szokások, 
demográfiai adatok, tranzakciós adatok). 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem 
értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól. 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a 
személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

 e-mail útján a info@joakertben.hu  címen, továbbá 
 postai úton a Jó a Kertben Kft. 5100 Jászberény Rezeda utca 2. címen. 

A www.joakertben.hu szerver naplózása 

A weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A portál html kódja a Jó a Kertben Kft. -től független, külső szerverről érkező és külső 
szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a 
felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e 
hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó 
böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, 
böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a 
látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató 
szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább 
felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 

A joakertben.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 
mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A 
honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg 
a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató. 

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen 
ad részletes felvilágosítást 

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja. 

Külső szolgáltatók cookie kezelése a joakertben.hu honlapon 

A honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google 
Analytics kezel cookie-t. 

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről 
a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás. 



A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy 
alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető 
el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a 
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások 
menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy 
nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 
A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el: 

Szolgáltató Süti neve 

www.google.com/analytics

__utmt 
__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 
_ga 
_dc_gtm_UA

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely 
a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra 
kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak 
lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k 
segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, 
internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként 
működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, 
alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. 

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a 
merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az 
aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre 
kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó 
azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére 
alkalmasak. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak 
érdekében, hogy a személyes adatok védje 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. 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

 a tájékoztatáshoz való jog, 
 az adatok helyesbítéséhez való jog, 
 az adatok törléséhez való jog, 
 az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga. 



Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes 
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt 
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az 
adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § 
(5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további 
kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés 
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön 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 és az 
Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – 
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. 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. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett 
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

  

Tájékoztatáshoz való jog: 



Az érintett kérelmére a Jó a kertben Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, 
hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 
14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 
közérthetően megfogalmazva nyújtsa 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: 

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: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok 
kategóriái; 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; a személyes adatok 
tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és 
a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az 
adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 
továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Jó a kertben Kft.  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. 
Az érintett kérelmére az információkat a Jó a kertben Kft. elektronikus formában 
szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban 
megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 
beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

Helyesbítés joga: 

A Jó a kertben Kft.  a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a 
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 
kérésére a Jó a kertben Kft.  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat: 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 



 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 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; a 
népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére a Jó a kertben Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 

 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. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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. 

A Jó a kertben Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatja. 

Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, és 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 kezelése 
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 adatokat e célból a Jó a kertben Kft. nem kezeli. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, 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 
visszavonása 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 az érintettet 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 az érintettet. Ha az 
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 
megadásra, 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 Jó a kertben Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az 
érintett 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 észszerű 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. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
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 információk elektronikus formátumban 
kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett 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 adatfeldolgozó 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 

Panasz az adatvédelmi auditornál 

Amennyiben a Jó a Kertben Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, 
kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorhoz: www.ppos.hu/audit 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint 
az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével 
kapcsolatosan indított per illetékmentes. 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell 
jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-75485/2014. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. 



A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított 
adatkezelési tájékoztatót. 

 


