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1. A szabályzat célja 
 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Spirit Man Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth 

tér 8. 4/19., cégjegyzékszám: 04-09-012856, nyilvántartó hatóság: Békés Megyei Bíróság 

Cégbírósága, adószám: 23149890-2-04) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, 

gyakorlatot. 

A Spirit Man Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.bicajozz.hu weboldal (a továbbiakban: 

weboldal) működtetése során a weboldalra látogatók, a weboldalon regisztrálók, továbbá azon 

vásárlók vagy feliratkozók (együttesen Érintett) adatait kezeli. 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Spirit Man Kft., az Érintettek számára nyújtott szolgáltatások 

minden területén, az Érintett jogait tiszteletben tartsa a személyes adatainak feldolgozása és 

tárolása során. 

 

2. Az adatkezelő adatai 
 

A Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése és adatai. 

Név: Spirit Man Kft. 

Képviseli: Őze Vilmos 

Telefonszám: +36 20 921 4220 

E-mail-cím: oze.vilmos [kukac] bicajozz.hu 

Székhely és levelezési cím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 8. 4/19. 

Telefonszám: +36-1-443-3420 

Email cím: szeged [kukac] bicajozz.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-94120/2016 

 

3. Bevezetés  
 

Amikor az Érintett meglátogatja weboldalunkat, magánszférája és annak védelme kiemelten 

fontos számunkra. Tudjuk, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül akkor sem, amikor szeretnénk 

rendszeresen és személyre szabottan tájékoztatni ajánlatainkról. Amennyiben az Érintett 

meglátogatja a www.bicajozz.hu honlapot, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és 

felhasználására kerülhet sor. Jelen adatvédelmi tájékoztatóval és szabályzattal szeretnénk 
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biztosítani arról minden Érintettet, hogy az adatait megbízható és biztonságos módon 

kezeljük/tároljuk. Természetesen jelen adatvédelmi tájékoztató mellett egyéb törvényi 

kötelezettségünk is van, de mindenben megfeleltetjük ezen irányelveket az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 

(továbbiakban: Info tv.).  

 

4. Mik a személyes adatok? 
 

A személyes adat, az Érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint a különálló adatok 

összevonásából levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés (profilalkotás). A nálunk 

regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén túlmenően oldalunkon tett 

minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül: ilyen például az IP-

cím vagy helyinformációk, ahonnan az Érintett meglátogatta oldalunkat; de ilyenek a használt 

böngésző alapadatai. Ezek a technikai adatok bizonyos esetben személyes adatokat 

képezhetnek. Általános szabályként elmondható, hogy ezeket többnyire anonimizált módon, 

statisztikai célokra használjuk, továbbá csak olyan mértékben használjuk fel, melyek technikai 

szempontból weboldalunk működése és a visszaélésekkel/támadásokkal szembeni védelem 

érdekében szükséges. 

 

5. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait? 
 

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelünk. Például: rendelések teljesítése, számlázás, szolgáltatás teljesítése, 

bizonylatolás, rendelés feldolgozás, hírlevélre való feliratkozás, tájékoztatás, szolgáltatással 

kapcsolatos kapcsolattartás stb. Kizárólag olyan személyes adatokat kezelünk, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és alkalmas. Személyes 

adatot kizárólag akkor kezelünk, amennyiben ahhoz az Érintett tevőlegesen hozzájárul, továbbá 

azt törvény vagy helyi önkormányzati rendelet elrendeli számunkra (pl.: számviteli tv. – 

számlák megőrzése). 

Az Információs tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Érintett 

személyes adatait különösen akkor, amikor a weboldalon regisztrál, illetve bejelentkezik (egy 

vásárlói felhasználói név és jelszó párossal), vagy amikor termékeket rendel nálunk. Az 
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Érintettek adatait tevőleges beleegyezésükkel és csak a hatályos jogi előírásoknak és jelen 

adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeljük. A legtöbb esetben az adatok használata csak 

anonimizált, statisztikai formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól az 

Érintett törlési kérelmének a Szolgáltatóhoz való eljuttatásáig tart. A számviteli bizonylatokat 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig vagyunk 

kötelesek megőrizni.  

 

6. Rendelés / regisztráció 
 

Amikor regisztrál vagy rendel tőlünk, a megadott személyes adatokat összegyűjtjük, 

feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények és jelen tájékoztató 

keretein belül. Azon információk, melyek az igényelt termékünk/szolgáltatásunk teljesítéséhez 

szükségesek, a rendelési/regisztrációs űrlapon kötelező mezőként kitöltendő módon jelennek 

meg, a többi adat megadása opcionális (nem kötelező). A szerződések megkötéséhez és 

szolgáltatásunk végrehajtásához szükségesek olyan kapcsolati információk, mint a név, 

szállítási és számlázási cím, illetve a kiválasztott fizetési-, számlázási- és szállítási módról szóló 

megadása.  

 

A regisztráció/rendelés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes 

adatokat: 

• felhasználónév (regisztráció nélküli vásárlásnál nem kötelező) 

• saját e-mail cím 

• jelszó (regisztráció nélküli vásárlásnál nem kötelező) 

• számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) 

• szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) 

• telefonszám 

• cég esetén adószám 

 

Tájékoztatási célú értesítéseink (e-mail, sms, telefonhívás), amelyek nélkülözhetetlenek a 

szerződésünk és szolgáltatásunk teljesítéséhez (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési 

dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le, ezeket az értesítéseket az Érintett által 
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megadott e-mail-címre (vagy telefonszámra) juttatjuk el és nem minősülnek marketing célú 

hírlevélnek. 

 

Az Ön személyes adatait a kapcsolatos szerződések megkötésére és végrehajtására átadjuk a 

következőkben felsorolt szoftverek/eszközök részére, központi adatbázisokban való tárolás 

céljára. Ez különösen szükséges a szerződésünk és szolgáltatásunk megfelelő, gördülékeny, 

gyors és hiánytalan teljesítéséhez. Amikor rendel, kapcsolatba lép üzletünkkel, vagy 

ügyfélszolgálatunkkal, rendelés, kérdés, panasz, visszaküldés vagy egyéb célból, ezek az 

egységek hozzáférést kapnak az Ön rendelési adataihoz, azért, hogy kollégáink az adatok 

feldolgozásával a rendelés teljesítését meg tudják tenni és fel tudják venni az adott Érintettel a 

kapcsolatot.  

• Unas – rendelés regisztrálása és feldolgozása, menedzsment 

• Salesautopilot – rendelés regisztrálása és feldolgozása, menedzsment 

• Innomanagement – rendelés regisztrálása és feldolgozása, menedzsment 

• Barion – online bankkártyás fizetés sikerességének ellenőrzése 

 

7. Cookie szabályzat 
A Szolgáltató és az Érintett a sütiket törlésig tárolja, kivéve az egyedileg szabályozott és 

megfogalmazott eseteket, melyek az alábbiakban olvashatók. 

 

Sütik használata 

Weboldalunkon sütiket használunk (angolul: cookies). A sütik olyan szövegfájlok, melyek 

lehetővé teszik, hogy a lehető legnagyobb kényelmet nyújtsuk az Érintettek részére, amikor 

weboldalunkat használja.  

A süti egy betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Érintett által használt böngészőt 

azonosítja. Ezek többnyire csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépen, bármikor tudja őket 

törölni, és csak akkor kerülnek át hozzánk, mint Szolgáltató részére (szerverünkre), amikor 

felkeresi weboldalunkat. Bármikor meg tudja tekinteni és ki tudja törölni saját számítógépén 

tárolt sütiket, böngészőjének beállításai segítségével. Erről minden esetben bővebb 

tájékoztatással tud élni, ha felkeresi a böngészőjének hivatalos weboldalát, vagy meglátogatja 

böngészőjének Súgó menüjét. Jelen tájékoztatóban fel szeretnénk hívni arra figyelmét, hogy 
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weboldalunk funkciói, valamint extra kényelmi funkcióink csak akkor tudjuk korlátlanul 

érvényesíteni, ha az Érintett nem tiltja le a sütik használatát. 

 

Alkalmazott cookie-k 

• Átmeneti (session) cookie: ezek az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. 

Ezek elengedhetetlenek a hatékonysághoz és biztonsághoz oldalunkon, hogy 

weboldalunk egyes funkciói megfelelően tudjanak működni. 

• Állandó (persistent) cookie: a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek többnyire 

hosszabb ideig tárolódnak böngészőjében, attól függően, hogy az Érintett 

böngészőjének egyedi beállításait hogyan határozta meg. 

• Jelszóval védett munkamenethez használt cookiek. 

• Bevásárlókosárhoz szükséges cookiek. 

• Biztonsági cookiek. 

 

Webáruház naplófájlok (Unas) 

Amikor Ön meglátogatja a bicajozz.hu honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk 

technikai okokból az un. naplófájlokban: 

• a csatlakozott számítógép IP-címe,  

• az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely), 

• a meglátogatott oldalaink látogatásának ideje és időtartama,  

• böngészőjének típusa és beállításai,  

• operációs rendszer 

 

Google Analytics 
Weboldalunk Google Analytics-et, a Google Inc. elemző szolgáltatását alkalmazza. A Google 

Analytics sütiket, az Érintett számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé 

teszik az Érintett weboldal-látogatásainak elemzését. Ezeket az adatokat, teljesen anonim 

módon, tömeges látogatói elemzésre használjuk fel weboldalunk optimalizálására, vagyis nem 

használjuk profilalkotásra. A Spirit Man Kft. megbízásából a Google ezeket az információkat 

fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Érintett weboldal-használatát, és jelentéseket 

állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről. A sütik használatát 

böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -
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felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken megakadályozhatja: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

 

Google AdWords remarketing 

A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Az Érintetteknek az oldal 

elhagyása után a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket 

jeleníthessünk meg. A remarketing kód sütiket használ, a látogatók azonosításához. Az 

Érintettek letilthatják ezen sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások 

kezelőjét (http://www.google.com/settings/ads?hl=hu) és ott ezt elvégzik. Ezt követően a 

számukra nem jelenítünk meg több célzott hirdetés a Google Display hálózatába tartozó 

weboldalakon. 

 

Facebook remarketing 
A weboldal használja a Facebook remarketing rendszerét, mely az Érintett felhasználónak a 

Facebook közösségi portál felületén, célzottan, személyre szabott módon hirdetéseket jelenít 

meg a Szolgáltató. A felhasználó bármikor leiratkozhat, ezt a hirdetések jobb felső sarkában 

található X gomb megnyomásával. Itt az "about this ad" linkre kattintva el lehet jutni egy 

felületre, ahol törölheti magát a remarketing listáról. 

 

M.I. rendszer 

A Szolgáltató a jobb ügyfél élményért és a hírlevélre feliratkozott ügyfeleink eredményesebb 

tájékoztatása érdekében az M.I. rendszerét használja (Vállalkozz Hatékonyan Kft., 

Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön 

számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk 

felületén történt tevékenységét (kattintások). 

Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik 

termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan 

tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. 

Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön 

tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” 

feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, 

webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése, de ugyanezt az eredményt érheti 
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el, ha a webáruházunkba bejelentkezve a Profil menüpontban inaktiválja a hírlevél 

feliratkozását. 

Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a 

gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem 

köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez. 

 

Hotjar használata 
Weboldalunkon telepítve van a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszere, mellyel a 

weboldalunkra látogatók adatainak gyűjtése és tárolása website-optimalizáció céljára történik. 

Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai 

(országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, 

operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és 

tárolásra. A szolgáltatást profilalkotási célra nem használjuk, tömegesen végzünk vele 

adatelemzést. Az adatok gyűjtését és tárolását a következő linken tudja kikapcsolni:  

https://www.hotjar.com/opt-out  

 

Optimonk 
Weboldalunkon használjuk az Optimonk szolgáltatását, mely aktuális akcióinkat és 

aktualitásainkat jeleníti meg az Érintettek részére weboldalunkon. Az Optimonk sütiket használ 

megjelenései során, melyet abból a célból helyez el számítógépén, hogy egy felhasználónak 

egy alkalommal jelenítsen meg egy felugró ablakot vagy hirdetményt. 

 

Prefixbox 
Weboldalunkon használjuk a Prefixbox rendszerét, mellyel igyekszünk az Érintettek számára a 

legideálisabb keresési találati listát visszaadni. A Prefixbox munkája során eltárolja a keresési 

statisztikákat, abból a célból, hogy a látogatók viselkedése alapján a következő keresés során a 

legjobb találati listát tudja megadni a felhasználók részére. Az adatok tárolása teljesen anonim 

módon történik. 

 

8. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó 

levéllel kapcsolatos adatkezelés 
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A www.bicajozz.hu oldalon többféle személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van 

lehetőség, mind a regisztrációkor, mind egyéb lehetőségekkel. A hírlevélre feliratkozó Érintett 

önkéntes adatszolgáltatással az alábbi meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a 

Szolgáltató részére: 

• Név 

• Email cím 

• weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások (regisztrált Érintett esetén) 

• Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások 

• Vásárlási szokások (regisztrált Érintett esetén) 

 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail-címek felhasználásnak 

jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató 

vagy reklám) e-mail küldésére. 

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések megfelelő 

teljesítése miatt a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban a megfelelő teljesítés érdekében 

kerül sor e-mail küldésére. 

 

Az e-mail-címekre hirdetést vagy reklámot kizárólag akkor küldd a Szolgáltató, amennyiben 

az Érintett elfogadta az adatvédelmi tájékoztatót és hozzájárulását adta marketing célú 

hírlevelek küldéséhez. A Szolgáltató mindaddig kezeli a hírlevél feliratkozása során megadott 

adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található egyértelmű 

linkre kattintva (azonnali leiratkozás) vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók 

listájából e-mailben vagy postai úton (a levél beérkeztétől legfeljebb 14 nap). Az Érintettek 

felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a 

hírlevélről. 

 

Unas  
Amennyiben az Érintett hozzájárult, hogy a Szolgáltató e-mail formájában marketing célú 

leveleket küldjön számára, adatait ezen rendszerben is tárolja a Szolgáltató. Jelen rendszer a 

Szolgáltató összes többi adattárolási helyével folyamatosan szinkronizációban van. 
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Salesautopilot  

Amennyiben az Érintett hozzájárult, hogy a Szolgáltató e-mail formájában marketing célú 

leveleket küldjön számára, adatait ezen rendszerben is tárolja a Szolgáltató. Jelen rendszer a 

Szolgáltató összes többi adattárolási helyével folyamatosan szinkronizációban van. 

 

VHKlub – MI 
Amennyiben az Érintett hozzájárult, hogy a Szolgáltató e-mail formájában marketing célú 

leveleket küldjön számára, adatait ezen rendszerben is tárolja a Szolgáltató. Jelen rendszer a 

Szolgáltató összes többi adattárolási helyével folyamatosan szinkronizációban van. 

 

Optimonk  
Amennyiben az Érintett hozzájárult, hogy a Szolgáltató e-mail formájában marketing célú 

leveleket küldjön számára, adatait ezen rendszerben is tárolja a Szolgáltató. Jelen rendszer a 

Szolgáltató összes többi adattárolási helyével folyamatosan szinkronizációban van. 

 

Leiratkozás joga  

Amennyiben a nem szeretné megkapni hírleveleinket, kérjük, hogy a hírlevelünk legalján 

található Leiratkozás gombra kattintva törölje adatait rendszerünkből. A regisztráció törlése 

teljesen ingyenes, nem jár egyéb kötelezettséggel. A leiratkozást a postai címünkön is 

kezdeményezheti. Kérjük figyelembe venni, hogy a leiratkozási szándékot annak jelzését 

követő 14 munkanapon belül tudjuk teljesíteni.  

 

9. Vegyes / kapcsolatfelvétel / telefon 
 

Általános kapcsolatfelvétel 
Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a 

kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más 

formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ez munkánkhoz elengedhetetlen. 

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az Érintett személy felel. A fogyasztó e-mail címének 

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 
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igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-

mail címet regisztrálta.  

 

Telefonos beszélgetések rögzítése – Adertis, Call Center 

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet az általa működtetett weboldal 

használatával kapcsolatban felmerült kérdések rugalmas megválaszolása érdekében. Telefonon 

keresztül szerződéskötésre nem kerülhet sor, a telefonon keresztül közölt adatok tájékoztató 

jellegűek, azok ajánlattételnek nem minősülnek és ajánlati kötöttséget sem teremtenek. 

Az ügyfélszolgálathoz érkezett bejövő és az onnan indított kimenő telefonhívásokról minden 

esetben hangfelvétel készül. A telefonbeszélgetés alkalmával a Felhasználó neve, telefonszáma 

és a teljes telefonbeszélgetés rögzítésre kerül. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 2:48. (1) bekezdése alapján hangfelvétel csak a Felhasználó hozzájárulásával 

készíthető. Bejövő hívások esetén a hangrögzítés tényéről a hívásvárakoztatás ideje alatt 

automata hang tájékoztat, míg kimenő hívásnál az ügyintéző közli azt. Ha a Felhasználó a 

hangrögzítést kifejezetten nem tiltja meg, úgy viselkedése ráutaló magatartásként, a 

hangrögzítés elfogadásaként értelmezett. Amennyiben a betelefonáló, vagy a felhívott fél a 

hangrögzítéshez nem kíván hozzájárulni, a beszélgetés nem folytatható és ügyintézésre nincs 

mód. Ennek tényéről, valamint a kapcsolattartás és ügyintézés egyéb lehetőségéről tájékoztatni 

kell. A hangfelvételt a Szolgáltató az ügyintézéshez szükséges időtartamig, legfeljebb azonban 

5 évig tárolja. 

Amennyiben nem kíván hangfelvételt engedélyezni, kérjük fáradjon be üzletünkbe, a 

SzegedBike Kerékpár Márkabolt és Szervizbe (6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 16.) 

 

10. Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, 

adatfeldolgozás 
 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? 
Az Érintettek adatát csak olyan Szolgáltatónak és partnereknek adjuk át, akiket gondosan 

megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére.  

 

Átvitel egyéb harmadik fél részére 
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Adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények 

keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre 

engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.  

 

Árukereső.hu Megbízható bolt Program 

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 

Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) 

adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói 

elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az 

Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése 

és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes 

adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés 

és adatvédelmi feltételek mellett." 

 

Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója 

ad részletes információt. 

 

Online Pénztárca 
A felhasználó a megrendelése esetén kifejezetten elfogadja, hogy alábbi adatai vásárlási 

kedvezmények adása céljából átadásra kerülnek a Online Pénztárca számára: 

1. teljes név 

2. e-mail cím 

3. rendelés azonosító 

4. rendelés értéke 

5. rendelt termékek 

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Online Pénztárca Általános 

Szerződési Feltételeiben illetve Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltak az irányadóak, az 

átadott adatok kezelésére, (így azok megőrzésére, törlésére is) vonatkozóan. 

 

Tárhelyszolgáltató 

Név: Nextserver Kft. 

Cím: 6722 Szeged, Mérey utca 12. 

Telefon: +36 1 445 1300 
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Fax: +36 1 700 1650 

Honlap: nextserver.hu 

Email: info@nextserver.hu 

Adószám: 22797610-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-022127 

 

Átvitel Szolgáltatókhoz 
A bicajozz.hu működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben különféle 

Szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen munka pl. termékek kifizetése és kiszállítása vagy 

könyvelési tevékenység. Ezen Szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), 

amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez. A lentebbi pontban szabályozott módon. 

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak 

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése 

körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) 

vehet igénybe.  

 

Adatfeldolgozók megnevezése: 
Spirit Man Kft. munkavállalói  Webshopon keresztül történő 

vásárlások kezelése. 
Görbe Roland E.V. 6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 27., 

9.a. 
Facebook hirdetésekhez kapcsolódó 
adatok kezelése az online 
hirdetésekhez. 

Borbola Balázs Antal E.V. 6800 Hódmezővásárhely 
Tölgy utca 28. 

Google hirdetésekhez kapcsolódó 
adatok kezelése az online 
hirdetésekhez.  

Vizsu-Tax Számviteli és 
Adótanácsadó Kft. 

6723 Szeged, Űrhajós u. 1. Könyvelési feladatok ellátása. 

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15 Webshopon keresztül történő 
vásárlások kezelése és tárolása.  

Salesautopilot Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. 
félemelet 4. 

Érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, 
és marketing célzatú kommunikáció 
támogatása az SA szoftver 
segítségével. 

Innomedio Kft. 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 
utca 3-5. 

Webshopon keresztül történő 
vásárlások kezelése és adatok 
tárolása. 

ADERTIS Informatikai Fejlesztő 
és Szolgáltató Kft. 

H-1133 Budapest, Gogol u. 13. Telefonhívások kezelésére és 
tárolására vonatkozó partner. 
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Vállalkozz Hatékonyan Kft. 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 
1. 

Érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, 
és marketing célzatú kommunikáció 
támogatása. 

Webshop Marketing Kft  

 

4028 Debrecen, Kassai út 129.  

 

Pop-up feliratkozás céljából 
érdeklődő adatok gyűjtése. (Név, e-
mail cím)  

GLS General Logistics Systems 
Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 
2. 

futárszolgálati tevékenység 

Magyar Posta ZRT. 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. futárszolgálati tevékenység 
Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Árösszehasonlító tevékenység 
guenstiger.de GmbH 20459 Hamburg, Deichstraße 34 Árösszehasonlító tevékenység 
ONLINE GROUP Szolgáltató 
Kft. 

2310 Szigetszentmiklós, Lombos 
u. 6. 

Online Pénztárca szolgáltatás- 

 

 

11. Spirit Man Kft. belső adatkezelése 
A Spirit Man Kft. belső adatkezelésének rövid leirata. 

Minden Érintettel kapcsolatos adatot kamerarendszerrel felügyelt olyan eszközökön tárolunk, 

mely jelszóval és tűzfallal védett. A papír alapú adatkezelést egy, a nyilvánosság számára nem 

elérhető, nyitva tartási időn kívül elzárt szobában végzünk. 

 

Adatok fizikai tárolási helye, papír alapú tárolás 

A papír alapú adatkezelést egy, a nyilvánosság számára nem elérhető, nyitva tartási időn kívül 

elzárt szobában végzünk. 

 

Számítógépek, laptopok, szervergép 

Minden Érintettel kapcsolatos adatot olyan eszközökön tárolunk mely jelszóval és tűzfallal 

védett. 

 

Munkatársak 
A Szolgáltató által tárolt adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső 

munkatársai jogosultak megismerni, azonban – jelen adatkezelési tájékoztató által nem 

szabályozott módon – azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

 

12. Adatbiztonság 
 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 
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adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi 

magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja 

vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

Az Érintettek adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan 

megakadályozzuk azok harmadik fél hozzájuthasson. Munkavállalóinkat, akik a személyes 

adatokat feldolgozzák, köti az adattitkosság. 

Minden Érintettel kapcsolatos adatot kamerarendszerrel felügyelt olyan eszközökön tárolunk, 

mely jelszóval és tűzfallal védett. A papír alapú adatkezelést egy, a nyilvánosság számára nem 

elérhető, nyitva tartási időn kívül elzárt szobában végzünk. 

 

13. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 
 

Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján 

kerül sor, amely nyilatkozat minden esetben tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását 

ahhoz, hogy az weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes 

hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény alapján kerül sor. 

 

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a 

regisztrációval, rendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A 

Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a 

megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, garanciális ügyintézés, 

kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az 

esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében 

 

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra 

nem használja és nem is használhatja fel.  
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Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  

 

14. Az adatkezelés időtartama 
 

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak 

kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat 

megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció 

Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet. 

 

Fenti rendelkezések nem érintik az egyéb jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) 

meghatározott megőrzési kötelezettségünk teljesítését. 

 

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig tart. 

 

15. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek 
 

Tájékozódáshoz való jog 
Önnek törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás 

kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, 

amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi 

nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más 

célra való felhasználásukat.  

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó 

személyes adatokról. 

 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa 

vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről 

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, 

hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak 



Spirit Man Kft. adatvédelmi nyilatkozat ® 2018. 18 

továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Érintett hozzáféréshez való joga 
Az Érintett jogosult, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, milyen adatokat tárol. 

 

Helyesbítés joga 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó nem pontos személyes adatokat, továbbá jogosult a hiányos személyes adatok – pl. 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítésére. 

 

Törléshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Szolgáltató késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat. Az Szolgáltató köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes 

adatokat késedelem nélkül az Érintett kérését teljesítse. E rendelkezés nem érinti az egyéb 

jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségünk 

teljesítését. 

 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató számára 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, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 
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• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• 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. 

 

Adathordozáshoz való jog 
Az Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó és általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult, hogy 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a 

Szolgáltató. 

 

Tiltakozás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a 

személyes adatok kezelésére az a Szolgáltató jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt 

kerül sor. 

 

Automatikus 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 

 

Visszavonás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy adatai kezelésének hozzájárulását bármikor írásban visszavonja. 

Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. E rendelkezés nem érinti az egyéb jogszabályban (pl. 

számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségünk teljesítését. 

 

Bírósághoz való fordulás joga 
Kérjük az Érintetteket, hogy amennyiben úgy látják, hogy Szolgáltatóként megsértettük a 

személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az 

esetleges jogsértést orvosolhassuk. 
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Tájékoztatjuk a Érintetteket, hogy a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató ellen bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy 

az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. 

 

Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, a Felek békés úton 

próbálják az ügyet lezárni. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a 

sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett 

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem 

kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult 

vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás 
Az Érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-126761/2017 

 

Adatvédelmi incidens 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával 

a tudomásszerzést követően a Szolgáltató jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Ha az 

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek részére, 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, melyeket nyilvántart. 

 

Egyéb 
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Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait 

adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató 

jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden 

tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának 

megállapítása céljából. 

 

16. Egyéb rendelkezések 
 

Minden olyan esetben, ha az Érintett által szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti céltól 

eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 

hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

17. Linkek más vállalatok weboldalaira 
 

A bicajozz.hu találkozhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül 

az Érintett által meglátogatott webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk 

felelősséget!  

 

18. Módosítások ezen adatvédelmi tájékoztatóhoz  
 

Jelen adatvédelmi tájékoztatót a jogszabályoknak és a valósághoz megfelelőnek folyamatosan 

frissítenünk kell. Kérjük, rendszeres időközönként tájékozódjon ezen az oldalon eszközölt 

bármely módosítás felöl. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a 

https://www.bicajozz.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy weboldalon való közzétételel 

napján lépnek hatályba.  

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítása: 2018.05.25. 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2018.05.25. 


