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BELEEGYEZÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉBE, ÉS 
INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 
 
ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 

1. A személyes adatok kezeléséről szóló beleegyezést a GASTROZONE, spol. s.r.o. 
kereskedelmi cégnek, mint adatkezelőnek adja át kereskedelmi közlemények 
(marketing ajánlatok) küldése, valamint egyéb marketing tevékenység céljából. Ezt a 
beleegyezést bármikor visszavonhatja, és a további kereskedelmi közleményeket a fent 
említett cég nem fogja Önnek küldeni. Részletesebb információt a személyes adatokról 
lásd lejjebb. 

2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS KAPCSOLATI ADATAI 

2.1 A személyes adatainak adatkezelője a GASTROZONE, spol. s r.o. kereskedelmi cég, 
amelynek székhelye Konečného 13, 61500, Brno, Česká republika, cégjegyzék 
száma 29181747, és a Brünni Járási Bíróság cégjegyzékében, C bekezdésben, a 
63745 bejegyzés alatt szerepel (továbbá „adatkezelő”). 

 

2.2  Az adatkezelő kapcsolati adatai a következők: kézbesítési cím GASTROZONE, 
spol. s.r.o., Nováčkova 53, 61400, Brno, Česká republika, elektronikus posta 
uzlet@gastrozone.hu   , telefon 1550 7600. 

2.3 Az adatkezelő senkit nem bízott meg a személyes adatok védelmével. 

 

3.  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI ALAPJA 

3.1  A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja az ügyfél beleegyezése annak 
kezelésébe Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
[helyesen: irányelv] hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
("Rendelet" vagy "GDPR"), 6. cikkely, 1. bekezdés a) pont értelmében. 

 



 

Cégjegyzékszám: 29181747 , Adószám: CZ29181747 

Szállítási cím: GASTROZONE, Kft , Nováčkova 401/53, 614 00, Brno, Csehország 

E-shop üzemeltetője: GASTROZONE, Kft, Konečného 13, 615 00, Brno, Csehország 

Fizetések Magyarországon belül: 12010501-01571982-00100000 (Raiffeisen BANK) 

Tel: 1550 7600, email: uzlet@gastrozone.hu, web: www.gastrozone.hu  

4.  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA 

4.1 A személyes adatok kezelésének célja a vevőnek való marketing és promóciós 
anyagok küldése az adatkezelő által. 

4.2 Az adatkezelő nem hozhat automatikusan individuális döntést a rendelet 22. 
cikkelye értelmében. 

5 . A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

5.1 A vevő, az adatkezelő által tárolt, személyes adatait az adatkezelő 10 évig tárolja a 
megszerzés időpontjától számítva, legtovább viszont a vevő személyes adatainak 
kezeléséről szóló beleegyezés visszavonásának időpontjáig (a kezelés eme 
céljából).  

6. AZ ADATOK TOVÁBBI CÍMZETTJEI 

6.1 A személyes adatainak további címzettjei azok a személyek vagy cégek, amelyek az 
adatkezelőnek biztosítják a marketing tevékenységet, áruszállítók, az adatkezelő 
könyvelő cége, az adatkezelő bankja, az adatkezelő fizetési átjárói, valamint az 
adatkezelő serverhosting szolgáltatója. 

6.2 Az adatkezelőnek nem áll szándékában átadni a vevő személyes adatait egy 
harmadik országnak (EU-n kívüli országnak) vagy nemzetközi szervezetnek.  

7.  AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

   7.1 A vásárlónak joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a személyére vonatkozó kezelt 
személyes adatokhoz, módosítsa, vagy törölje a személyes adatait, valamint azok 
kezelését korlátozza, ill. visszautasítsa. Joga van továbbá a személyes adatok 
hordozhatóságához. 

   7.2 A vásárlónak bármikor jogában áll visszavonni a személyes adatainak kezelésébe 
való beleegyezését. Azonban amíg azt nem vonja vissza, az adatkezelőnek 
jogában áll kezelni a vevő személyes adatait. A beleegyezést a vevő 
visszavonhatja írásban, ill. elektronikus formában az adatkezelő által megadott 
címen keresztül. 

  7.3 Ha a vásárló úgy érzi, hogy személyes adatok kezelése sérti a fent említett 
rendeletet, joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál. Továbbá nem 
köteles átadni a személyes adatait. A vevő személyes adatainak átadása egyetlen 
törvénynek, sem a szerződéskötésnek nem követelménye. 
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7.4 A vevőnek mindig joga van elutasítani a személyes adatok kezelését direkt 
marketing céljából, ill. profilalkotás céljából, ha az a direkt marketinget illeti. Ha 
kifogásolja a személyes adatainak kezelését direkt marketing céljából, a személyes 
adatait a továbbiakban az adatkezelő nem fogja kezelni. 
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