
Adatvédelmi tájékoztató 

Cookie-kat és más technológiákat használunk. Használjuk őket a weboldal üzemeltetéséhez, 
statisztikákhoz, a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, ajánlatokhoz és az így összegyűjtött 
adatok megosztásához média- és elemzési partnereinkkel. Partnereink ezeket kombinálhatják más 
adatokkal. 
A "BEÁLLÍTOM" gombra kattintva elfogadja mindezeket. Az Ön beleegyezésének tartalmát a pipával 
állíthatja be, amelyet bármikor módosíthat.  
 

Tirszin János e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) a http://nutrixxion.hu online értékesítési 

tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a 

megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) 

teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 

jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, 

minden Felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva 

legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát 

tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

Adatkezelő tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített 

személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal 

összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

Az adatkezelő címe:  2483 Gárdony  Szemere B. u. 4. 

Az adatkezelő elérhetősége: 06 70 299-0005, info@nutrixxion.hu 

Definíciók: 

1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. Személyes adat: az érintettel 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. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

http://nutrixxion.hu/


összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

7. 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 adatokon végzik; 

8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a 
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 

10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 
12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
14. 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 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását 

adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók  

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a 

megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Felhasználói 

név, Jelszó, Szállítási cím, Számlázási cím  

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, hírlevélben tájékoztatás pl. új 

termékekről. 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése: 

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből 

bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs 

rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban 

technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az 

adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák 

készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A 

naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem 

kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. 

 

Cookie: 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap 

egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, 

melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy az Adatkezelő 



Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k 

engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a 

számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem 

kap további értesítést. 

 

Az Adatkezelő kétféle cookie-t használ:  

 Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan 
törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és 
biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes 
funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.  

 Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói 
élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig 
kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a 
Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k 
segítségével az Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási 
célokból. Ezek az adatok az Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az 
egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen 
sor, tehát hogy az Adatkezelő a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban 
juttasson el. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen 
azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor 
letilthatja az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.  

Ezek a cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet 

idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges 

információkat célzottabban juttasson el. 

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem 

tartalmaznak vírust. 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra 

vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében 

 hogyan tudja letiltani a cookie-kat, 
 hogyan fogadhat el új cookie-kat 
 hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
 hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

- GLS futárszolgálat, Magyar Posta, PickPack Pont, mint szállítóink.  

- Tárhelyszolgáltató:  

Név:                                 UNAS Online Kft.       

Székhely:                          9400 Sopron, Major köz 2. I/15.      

Levelezési cím:                  9400 Sopron, Major köz 2. I/15.     

E-mail cím:                        unas@unas.hu 

- Olcsobbat.hu jutalék alapú megjelenés 

A www.olcsobbat.hu (Sanoma Media Budapest Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 9., 

Cégjegyzékszám: 01-10-044658) jutalék alapú megjelenés programjának keretében az itt 

történõ vásárlások után a vásárló neve, e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék 

megnevezése az Olcsóbbat.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói 
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visszajelzés kérése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Sanoma Media 

Budapest Zrt., az Olcsóbbat.hu adatvédelmi szabályzatának megfelelõen kezeli. 

Az Adatkezelő szerződéses partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és 

kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas 

adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályaink betartásával 

kezelni. 

Az adatkezelés időtartama: 

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval 

kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor kérheti az 

Adatkezelőtől, annak címére/e-mail címére küldött írásbeli kérelmével. 

Adat törlésének határideje a regisztráció törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 2 

munkanap. 

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a regisztrációt követően a nutrixxion.hu webáruház 

létezésének teljes időszaka alatt eltárolódnak az unas.hu webszolgáltató szerverén.  

Amennyiben a Felhasználó regisztráció nélkül adja le megrendelését a Honlapon, Adatkezelő 

a Felhasználó adatait a megrendelés teljesítése illetve kiszállítását követő legfeljebb 10 

munkanapon belül törli a rendszeréből. 

 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél  
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

- személyes adatainak helyesbítését,  

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.  

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név (e-mail cím) és jelszó 

segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját 

adatait.  

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában 

érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, 

ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben 

kezdeményezheti.  

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 

napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban 

megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor 

haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai 

védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

Adatbiztonság 

http://www.naih.hu/kapcsolat.html


Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a 

Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati 

kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a 

személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása 

megelőzésére. 

 

Hírlevél 

Adatkezelő a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy teljesen önéntesen 

feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot 

tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat 

kezeli. 

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek 

küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” 

linkre történő kattintással. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez 

szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem 

keresi meg a Felhasználót.  A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést 

vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett 

hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 

  

Egyéb rendelkezések 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók Honlapon 

történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését 

követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a 

módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre 

történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során 

bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés 

érvényesítésére. 

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

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail 

címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről 

kizárólag ő vesz 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. 

Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa 

szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél 

és Adatkezelő jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. 



Az Adatkezelő fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a 

jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben, 

illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre 

történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Adatkezelő a Felhasználót a törlésből 

fakadóan ért károkért felelősséget nem vállal. 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2014.06.01. napjától érvényes.  


