
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 
 
1. § A Szabályzat célja és hatálya 
 
(1) E Tájékoztató célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések 
felsorolása, amelyek biztosítják, hogy a www.automodellszalon.hu webáruház-
honlapot tulajdonló FEBOWA Kft. adatkezelő és illetve a vele szerződéses 
jogviszonyban álló, alább felsorolt  adatfeldolgozók tevékenysége megfeleljen AZ 
Európai  Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 
Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
rendelkezéseinek.  
 
(2) E Szabályzat  a természetes személyre vonatkozó személyes adatok a Társaság 
általi kezelésére terjed ki. 
 
(3)  Egyéni vállalkozó, egyéni cég,  őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e 
szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.  
 
(4) Szabályzat  hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi 
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi 
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR  (14)) 
 

2. § Fogalom meghatározások  
 

2.a.   „személyes adat”: természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.b   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés.  

2.c  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

2.d  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok 
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az 
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós 
vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
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2.e  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel;  
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de 
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 
 
2.f  „érintett” : az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő 
felhasználja, azzal adatkezelési tevékenységet végez, ideértve többek között az 
ügyfeleket, érdeklődőket is; 
 
 
2.g. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez 

 
3. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
 

3.a   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és 
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett 
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 
3.b.   Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes 
honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre 
vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan 
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett 
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A 
hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak 
 
3.c.  Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, 
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
 
 
4.§ Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők nyilvántartása 
 
 

E Tájékoztató kiadója, a www.automodellszalon.hu webáruház honlapjának 
tulajdonosa és egyben adatkezelője: 

FEBOWA ipari,  kereskedelmi és szolgáltató Kft.  (székhelye: 1149 Budapest, Fráter 
György utca 36.  Cégjegyz.száma: 01-09-163130; adószáma:  10667561-2-42; 
képviselője Fekete András üv.ig., elérhetősége: 06-20-9423561, k.febowa@chello.hu) 
 

4.a.  Társaságunk adatfeldolgozója (adatfeldolgozó 1)a honlapunkat a velünk 
szerződéses jogviszonyban álló MINIBOLT Informatikai Bt. (székhelye: 2030 Érd 
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Ungvári utca 39. Cégjegyz. száma: 13-06-069507; Adószáma:  25507384-1-13; 
képviselője Illés Norbert, elérhetősége 06-20-2344240), üzemelteti. Tevékenysége 
során biztosítja a honlap kapcsolódását a világhálóra, biztosítja annak folyamatos 
elérhetőségét és gondoskodik a törvényi előírások alapján a honlapunkra a 
látogatóinktól, vevőinktől beérkezett személyes adatok teljes körű védelméről, teljes 
körűen ellátja az IT szolgáltató feladatát, biztosítja a megfelelő védelemmel ellátott 
tárhelyet..  
 

4.b.  Webáruházunk honlapjáról megrendelt termékeket kizárólag a velünk 
szerződéses jogviszonyban álló MAGYAR POSTA Zrt. (adatfeldolgozó 2) 
(Székhelye: 1138 Dunavirág utca 2.-6.; cégjegyz. száma: 01-10-042463; adószáma: 
10901232-2-44) MPL Üzleti Csomagszállítás szolgáltatásával végezzük. 
 
4.c.  Társaságunk könyvviteli ügyintézését, Litkei Gusztáv (adatfeldolgozó 3) 
(adószáma: 833-060-3288, könyvelői reg. száma: 143237, székhelye: 2119 Pécel, 
Boncsok utca 26. elérhetősége: 06-30-9920311)  végzi.  
 
Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson 
alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely Nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó 
kifejezett hozzájárulását a személyes adataik felhasználására  
 
4.d.   Társaságunk, mint Adatkezelő, illetve a tevékenységünket kiegészítő 
társaságok, mint Adatfeldolgozók Ügyfeleinktől, Vevőinktől mint természetes 
személyektől kizárólag a termék kiszállításához szükséges postai címet 
(irányítószám, Helység- utcanév és házszám), illetve a kiszállítással kapcsolatos 
információk esetleges továbbításához szükséges elérhetőségeket (telefonszám, e-
mail cím) kérjük és tartja nyilván a rendszerünk 5 évig. 
       A rendelkezésünkre bocsájtott adatokat nem dolgozzuk fel semmilyen további 
kereskedelmi vagy reklám tevékenység céljából, nem készítünk kimutatásokat, 
listákat, csoportosításokat. A birtokunkba jutott adatokat Harmadik Fél részére 
semmilyen indokkal nem adunk tovább. Hírlevél tevékenységet nem folytatunk és 
webáruházunk Facebook oldala nincs a honlapunkkal közvetlenül összekötve, így 
érdeklődőinktől, vevőinktől ezen az úton semmiféle profil adatot, képet nem gyűjtünk 
és nem rögzítünk. . 
 
 

5.§ Az érintetteket megillető jogok, jogorvoslatok:  
 
5.a A törléshez való jog 
 
Bizonyos feltételek esetén az érintett jogosult a FEBOWA Kft. által kezelt személyes 
adatainak törlését  
kérni és indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintett személyes adatait, 
amennyiben azokat Társaságunk kezeli  
az érintett a személyes adatai törlését kéri, és az érintett visszavonja a 
hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és  
nincs más jogalap az érintett adatainak további kezelésére. 
 
5.b. A panasztétel és bírósághoz fordulás joga 
 



Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a FEBOWA Kft. jogellenesen kezelte 
személyes adatait, Társaságunk azt javasolja az érintettnek, hogy a fennti 
elérhetőségeink valamelyikén mindenképpen keressen meg minket az ügy 
tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne 
eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az 
érintettnek az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül joga 
van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi 
hatóságnál. az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy 
lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségiei: címe: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon:  
+36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: 
www.naih.hu.  
 
 
Készült: Budapest, 2018 május 22. 
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