
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Creative Catering Kft. on-line és off-line értékesítési 

csatornáin keresztül szolgáltatást igénybe vevő vásárlók részére 

 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli: 

Cégnév:     Creative Catering Kft 

Székhely:    2096 Üröm, Völgyliget sétány 99. 

Cégjegyzékszám:   13-09-204310 

Adószám:     23874358-2-13 

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága - 

a továbbiakban: Adatkezelő. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), 

melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi 

Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató 

az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy 

az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön 

személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól. 

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének 

védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók 

személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, 

mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre 

vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok 

illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában 

kerülnek felhasználásra. 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben 

rögzített feltételekkel történik. 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha 

a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és 

személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni. 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

Adatkezeléssel kapcsolatos információk 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében a Creative Catering Kft. az adatkezelő (a 

továbbiakban: Adatkezelő). 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken 

vagyunk elérhetőek: Creative Catering Kft., 2096 Üröm, Völgyliget sétány 99. vagy az 

info@vanilainagyker.hu email címen. 

mailto:info@vanilainagyker.hu


Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni 

weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, 

hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat 

az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez 

tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az 

oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel 

történik. 

Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul. A 

felvett adatok kezelésének jogalapja az érintettek Info tv 5. § (1) a) pontja szerinti önkéntes 

hozzájárulása, illetőleg a megrendelő ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító 

adatok és az ügyfél lakcíme tekintetében az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezésein 

is alapul. 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: 

vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait 

önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden 

esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, 

akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó 

adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja. 

Az Adatkezelő minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, 

naprakészek legyenek. 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik: 

• Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén) 

• Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím 

• E-mail cím 

• Telefonszám 

• Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett 

oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat) 

Adatkezelés időtartama: 

• Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának 

visszavonásáig 

• Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év 

• Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év 

A Creative Catering Kft. személyes adatot minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerez be, így 

az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága). 

A Creative Catering Kft. különleges adatokat nem kezel. 

A Creative Catering Kft. ezúton tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján, 

ha a személyes adat felvételére a fogyasztó hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat a 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 a fogyasztó érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 



Adattovábbítás feltételei 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken 

tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére: 

• Adatfeldolgozás 

• Jogi képviselet 

• Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek 

• Kézbesítés 

• Könyvelés 

• Követeléskezelés 

• Marketing 

• Számlázás 

A felvett személyes adatokat a Creative Catering Kft. erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező 

hatóságokon és a továbbiakban felsorolt kijelölt személyek, társaságokon kívüli harmadik fél részére 

nem ad át és különösen nem tesz ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága). 

Adatfeldolgozók 

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó 

nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának 

egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával 

kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő 

kézbesítése céljából. 

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók): 

• Futárszolgálat, GLS választása esetén: 

GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS 

Európa út 2., cégjegyzékszáma: Cg. 13 09 111755, adószáma: 12369410-2-44) 

• Személyes átvétel esetén: 

Rumour Deli Shop – Best of Food Market Kft. (székhelye: 2096 Üröm, Völgyliget sétány 99., 

cégjegyzékszáma: 13 09 204341, adószáma: 25179817-2-13) 

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési 

Feltételeit. 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek 

A tulajdonos, Creative Catering Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt 

vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában. 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez? 

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek: 

• Könyvelő: Privátadó-2005 Kft., 8600 Siófok, Fő utca 174. 



• Tárhely szolgáltató: BlazeArts Kft, 6090 Kunszentmiklós, Damjanich János u. 36. 1/8 

• Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további 

elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum 

kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search 

Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome 

böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei. 

• Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a 

Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása 

– adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége. 

• Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 

IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf. 

• Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket. 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés 

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, 

joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az 

Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az megjelölt elérhetőségekre. 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme 

A Creative Catering Kft. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma nem 18 év alatti 

kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 18 év alatti gyermekekről személyes adatokat 

igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre 

vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás 

folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az 

adatok felhasználhatók. 

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és 

különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket. 

Hírlevél 

A Creative Catering Kft. az ügyfél hozzájárulása alapján hírlevelet, akciós ajánlatot küldhet a fogyasztó 

részére, valamint értesítheti az új termékek megjelenéséről. Az fogyasztó jogosult ezen hozzájárulását 

bármikor visszavonni, illetve a fogyasztó tudomásul veszi azon tájékoztatást, mely szerint az Adatkezelő 

által küldött hírlevelekben lehetőség van a további hírlevelekről történő leiratkozásra. Ebben az esetben 

a Creative Catering Kft. a hozzájárulás visszavonását követően a felhasználó részére több hírlevelet 

illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, illetőleg törli az adott felhasználó adatait a hírlevélre 

feliratkozott felhasználók adatai közül. 

Hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen és egyértelműen hozzájárult, 

mely hozzájárulást az ügyfél a Creative Catering Kft.-nek címzett nyilatkozatával bármikor 

visszavonhatja. A hírlevél küldéséhez az ügyfél a webáruházban történő regisztráció során adja meg 

hozzájárulását. 

  

https://www.google.hu/intl/hu/contact/
https://www.google.hu/intl/hu/contact/
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/tos


Sütik (cookie) kezelése 

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről. 

A www.vanilianagyker.hu weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának 

megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok 

megjelenítése érdekében. 

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal 

szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) 

nézve kötelező érvényűnek elfogadja.  

Mi az a Cookie? 

A cookie (magyarul “süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a 

böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás 

működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. 

Hogyan keletkezik a Cookie? 

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi 

azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval 

visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen. 

Hogyan hasznosul a Cookie? 

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és 

eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által 

könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne 

bejelentkezni egy weboldalra. 

Milyen sütiket és mire használ a weboldal? 

A weboldal a sütiket a következő célokból használja: 

● weboldalunk fejlesztése, 

● az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, 

így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt, 

● információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak 

felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, 

hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat, 

● megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja az 

oldalunkat, 

● célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon, 

● böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, 

● a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább 

kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el 

az Ön számára. 

A sütik típusai 

Alapműködést biztosító sütik 

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink 

azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. 

http://www.vanilianagyker.hu/


Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, 

bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett 

funkcionalitású Google Analytics kód. 

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes 

használatát. 

Statisztikai célú sütik 

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával 

olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal 

kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy 

szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a 

látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt 

az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. 

Teljesítményt biztosító sütik 

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos 

további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel kapcsolatos 

tudnivalókról itt tájékozódhat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 

Célzó- és hirdetési sütik 

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns 

hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt 

személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a 

látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön 

érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében. 

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött 

információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy 

marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább 

személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét. 

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket? 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző 

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában 

megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden 

alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak 

megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt 

előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljeskörűen használni, illetve, hogy a weboldal a 

tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

  



A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

● Google Chrome 

● Firefox 

● Microsoft Internet Explorer 

● Microsoft Edge 

● Safari 

Jogorvoslatok 

Az érintett/ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, zárolását, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését. 

A Creative Catering Kft. adatkezelésével összefüggő bármely kérdést, tájékoztatás-kérést vagy panaszt 

kizárólag írásos formában, tértivevényes postai levélben fogadunk. Ebben az alábbi adatoknak kell 

szerepelniük: 

Név és levelezési cím 

A kérdés, tájékoztatás-kérés vagy panasz pontos megnevezése. 

A levélhez kérjük továbbá csatolni az alábbiakat: 

Fényképes személyazonosító igazolvány fénymásolata 

A beadvány dátuma és saját kezű aláírás 

Ha más nevében jár el, akkor hivatalos meghatalmazás az érintett részéről. 

Az ajánlott, tértivevényes leveket erre a címre kérjük: 

Creative Catering Kft. 

2096 Üröm, Völgyliget sétány 99. 

Az Info tv. szerinti érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) 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; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

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 adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a törvényi határidőt 

elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül 

bírósághoz fordulhat. 



Az fogyasztó/ügyfél jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulhat (postacím: 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), továbbá 

bírósági jogorvoslatot kérhet. 

Hozzájárulás 

Az ügyfél a webáruházba történő regisztrációval, valamint egyéb on-line és off-line értékesítési 

csatornák igénybevételével, annak használatával kijelenti és megerősíti, hogy jelen Tájékoztatót 

megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ügyfél a webáruházban való 

regisztrációjával és/vagy adatainak, elérhetőségeinek a boltban történő megadásával hozzájárul ahhoz, 

hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, 

telefonszám) valamint a vásárolt terméket ill. a vásárlás egyéb adataira vonatkozó információkat 

(vásárlások helye és ideje, vásárolt termékek, vásárlások értéke) - együttesen: Adatok -felhasználja. 

 

Creative Catering Kft. 

 
  



ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1. felhasználó, fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: a fogyasztóval 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; 

3. azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 

tényező alapján azonosítható 
4. különleges adat: 

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 vonatkozó személyes adat, 

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; 

5. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy 

a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények 

felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, a 

fogyasztóval kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

6. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá 

nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének 

módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 

felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 

adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 

szerződésekre vonatkozó adat; 

7. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

8. hozzájárulás: a fogyasztó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

9. tiltakozás: a fogyasztó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

10. 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; 

11. 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. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 



12. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

13. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

14. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

15. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

16. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

17. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

18. 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 adaton végzik; 

19. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 

szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

20. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

21. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 

adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

22. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

23. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

24. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi 

szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 

azonos jogállást élvez; 

25. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

26. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is 

tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy 

adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba 

történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők 

csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja; 

27. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.; 

28. kiskorú: az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a kiskorú a házasságkötéssel 

nagykorúvá válik; 

29. ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait 

rögzítő Általános Szerződési Feltételek 

30. címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e 

31. hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu) 



32. regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot 

hoz létre 

33. szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy 

egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások 

34. weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, www.vanilianagyker.hu és az ott meghatározott 

egyéb címeken elérhető weboldalai 

http://www.vanilianagyker.hu/

