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NYILVÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 

 

1.1 A jelen weblap üzemeltetője a Swiss Laboratory Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 7. 

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

Cégnév:   Swiss Laboratory Kft. 

Székhely:   2120 Dunakeszi, Pallag u. 7. 

Weblap:   https://www.swisslaboratory.hu/hu 

Kapcsolattartás:  Ruskó Zoltán  

Telefon:   +36 (30) 737 4344 

E-mail:    rusko.zoltan@swisslaboratory.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő: Nincs  

     

Adatvédelmi kérelmek: Kapcsolattartási adatokon keresztül nyujthatók be 

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez 

kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre) 

Külföldi adattovábbítás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez 

kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre) 

 

Swiss Laboratory Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik 

számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.  

 

A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó 

munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra, forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges 

szálltóinkra) illetőleg mindezek munkavállalóira.  

 

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza: 

 az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;  

 az adatkezelési célok felsorolását; 

 azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelése történik; 

 mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és  
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 hogyan történik a tárolásuk.  

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy 

hogyan kezeljük a személyes adatait. 

 

2. ADATGYŰJTÉS 

 

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy 

a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját.  

 

Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is 

kaphatunk, például: az Ön munkáltatójától, toborzási szolgáltatóktól, kiskereskedőktől, 

ahol Ön vásárolt, médiaügynökségektől, piackutató cégektől, szállítóinktól, 

leányvállalatainktól, nyilvános weblapokról, ügynökségektől. 

Önre vonatkozó adat: 

(i) az Ön neve; 

(ii) az Ön munkaköre; 

(iii) cégnév; 

(iv) e-mail cím; 

(v) az Ön telefonszáma;  

(vi) ügyfélkapu információ;  

(vii) az Ön cégének címe; 

(viii) az Ön neme; 

(ix) születési ideje;  

(x) mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre; 

(xi) amennyiben belép a székhelyünkre / telephelyünkre, kamerafelvétel Önre 

vonatkozóan. 

(b) Adat weblapjaink látogatóiról és applikációink, szoftvereink felhasználóiról: 

(i) amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe; 

(ii) az Ön felhasználói neve; 

(iii) életkora; 

(iv) az Ön viselkedése a weblapon (például a lehívott további weblapok) vagy 

az applikációnk szoftverében; 



 

3 

NYILVÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 

Swiss Laboratory Kft.  Érvényes 2018.05.01-től 

 

 

(v) fizetési adatok;  

(vi) megrendelések és korábbi megrendelések; és 

 

(c) Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról, illetve Termékeinkről: 

(i) adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön részére átadjuk a 

terméket, illetőleg amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek 

(beleértve az alábbiakat, adat ügyfélkapu nyitásához, megrendelési 

adatok, korábbi megrendelések, számlainformációk, szállítási cím, szállítási 

igények és korlátozások, vásárlási hivatkozások, számlainformációk); 

(ii) amennyiben személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, 

amelyeket Ön ebből a célból megad a részünkre; 

(iii) ügyfélszolgálati adatok; és 

(iv) ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM) szükséges adat, marketing adat. 

(d) Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi 

veszünk igénybe Öntől  

(i) az Ön weblapja; 

(ii) az Ön fényképe kapcsolattartási adatai; 

(iii) önéletrajz, pályázat és pályázati adat és feljegyzés; 

(iv) szállítói átvilágítás adatai; 

(v) munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levelezési 

cím, e-mail cím); 

(vi) azonosításhoz szükséges adat és cím; 

(vii) fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok. 

 

KÜLÖNLEGES ADATOT NEM KEZELÜNK 
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3. ADATKEZELÉSI CÉLJAINK 

 

Társaságunk mint adatkezelő az alábbi célokból kezel személyes adatokat: 

 

(a) üzletmenetfolytonosság; 

(b) folyamatos szolgáltatásnyújtás; 

(c) marketingtevékenység; 

(d) minőségbiztosítás; 

(e) személy és vagyonvédelem. 

 

4. JOGALAPOK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉHEZ 

4.1 Az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbiak alapozzák 

meg, mint jogalapok: 

(a) az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött 

szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk (például, hogy 

teljesíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön küld, vagy hogy megfeleljünk a 

weblapunk vagy a szoftverünk általános szerződési feltételeinek, amelyeket Ön 

akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi, vagy amikor a szoftver 

applikációnkat letölti és/vagy, hogy megfeleljünk a szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek, amelyet Önnel vagy 

munkáltatójával kötöttünk); vagy 

(b) az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében 

szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy 

(c) amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható a személyes 

adatainak kezeléséhez a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke 

miatt szükséges, (ilyen lehet például weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk 

biztonságának szükségessége). Jogi érdekeink védelme az alábbi okokból 

szükséges: 

(i) üzletmenet működtetés és fejlesztés; 

(ii) a weblap és a mobil alkalmazás működtetése; 

(iii) marketing, piackutatás és üzletfejlesztés; 

(iv) ügyfeleink számára termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, fizetni és 

fizetést fogadni, ügyfélszolgálat üzemeltetése és ehhez kapcsolódó 

tájékoztatás nyújtása;  
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(v) a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése;  

4.2 A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön 

hozzájárulásától függ (amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt 

módon). Amennyiben erről van szó, a jelen Szabályzat részletezi, hogy mely esetben van 

szükség hozzájárulásra, és milyen módon adható az meg. 

4.3 Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése során kezelt adatok 

és jogalapok: 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL 

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk 

valamely termékkel kapcsolatban. 

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a 

webshopból. 

 

Kezelt adatok: 

az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. 

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

 

REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb 

szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét 

megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. 

 

Kezelt adatok: 

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. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára 

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 
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RENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA 

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek 

adatkezelési tevékenységek. 

 

Kezelt adatok: 

az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, 

a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. 

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok 

megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama: 

az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

a szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] 

 

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli 

bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) 

bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és 

közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.  

Kezelt adatok: 

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.  

 

Az adatkezelés jogalapja: 

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla 

kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 

alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 
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ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLODÓ ADATKEZELÉS 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.  

Kezelt adatok: 

név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. 

 

PANASZOK KEZELÉSE 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. 

Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok 

megadása elengedhetetlen. 

Kezelt adatok: 

vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama: 

a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük 

meg. 

Az adatkezelés jogalapja: 

az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk 

fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 

5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

szerinti adatkezelés]. 
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AZONOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK KEZELÉSE 

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai 

rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi 

bizonyíthatóság érdekében.  

 

Kezelt adatok: 

 

a hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

a jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az 

adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] 

 

MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés. 

Kezelt adatok: 

név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja: 

az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az 

Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 
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A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés 

Kezelt adatok: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

a hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja: 

az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő 

számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

 

REMARKETING 

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. 

 

Kezelt adatok: cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:  

Google általános cookie tájékoztató: 

https://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Google Analitycs tájékoztató: 

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

usage?hl=hu 

 

Facebook tájékoztató: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára 

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. 

 

 

 

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
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5. COOKIE-K (SÜTIK) 

5.1 Mobilapplikációink és egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A sütik, kis 

adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor amikor meglátogatja a weblapunkat, 

vagy használja a mobil applikációinkat. A cookie-kat azért használjuk, hogy 

testreszabbhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásainkat, olyan 

módon, hogy megértjük az Ö preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait. 

5.2 Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. 

Ezt oylan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a 

sütibeállításokat tudja letiltani.  Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes 

sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit 

látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni. 

5.3 A honlapon használt Cookie-k  

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.  

Remarketing 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. 
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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. 

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és 

azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.  

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. 

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt 

termékek listáját rögzíti. 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. 

Employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig. 

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap. 

Come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc. 

Predictionio felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. 

Élettartama 3 hónap. 

Currency: a vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap. 

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a 

segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, 
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és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. 

A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, 

hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát 

itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

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-cookies#ie=ie-11 

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

your-computer 

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-

szamito 

 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

6.1 Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg: 

(a) szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, 

logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;  

(b) amennyiben Ön fogyasztó, a kiskereskedők; 

(c) társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik és 

(d) analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy 

weblapjainkat és applikációinkat optimalizáljuk, illetőleg fejlesszük. 

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, 

akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek 

képesek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk 

ezeket.  

Az adatfeldolgozók tekintetében kérésre vagy az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan 

adunk felvilágosítást. 

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden 

esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).  

 

 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647
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7. A SZEMÉLYES ADAT TÁROLÁSA 

A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem 

kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát 

meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség 

teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges. 

 

 

8. AZ ÖN JOGAI 

8.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.  

 

8.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy 

bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk. 

Érintett jogok: 

(a) hozzáférés az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz; 

(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;  

(d) az adat kezelésének korlátozása; 

(e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

(f) személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, 

vagy ennek megtiltása;  

(g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy 

(h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen. 

8.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden 

esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).  

 

9. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG 

9.1 Az Swiss Laboratory Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat az elveszés, jogellenes 

használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, 

és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának 

megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

használatát.  

9.2 A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések 

ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő 

helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő 

hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát. 
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9.3 Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a 

személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. 

Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a 

rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő 

adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, 

Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő 

adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon 

történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata 

azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság 

érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.  

9.4 Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott 

egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a 

jelszót senkivel ne ossza meg. 

9.5 Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre 

tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett 

weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, 

ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.  

 

10. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

 

 


