
Adatkezelési tájékoztató 
 

1. Bevezetés 

 
A RUMED Kft. (Székhely: 4400 Nyíregyháza, László út 17., telephely: 4600 Kisvárda, Árpád utca 99., 
adószám: 11497691-2-15, cgj.: 15-09-  a to á iak a : Szolgáltató, adatkezelő  alá eti 

agát a kö etkező tájékoztatónak. 
 
A ter észetes sze élyek ek a sze élyes adatok kezelése teki teté e  törté ő édel éről és az 
ilye  adatok sza ad ára lásáról, ala i t a / /EK re delet hatályo  kí ül helyezéséről általá os 
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 
április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 
 
www.webshop.rumed.hu 
 
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alá i oldalról: 
https://webshop.rumed.hu/index.php?route=information/information&information_id=3 
 
A tájékoztató módosításai a fenti í e  törté ő közzététellel lép ek hatály a. 
  
 

. Az adatkezelő és elérhetőségei: 

 
Név: RUMED Kft. 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, László út 17., 
E-mail: info@rumed.hu 
Telefon: HU: +36-42-400-747 

 
3. Fogalom meghatározások 

 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható 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 a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azo osságára o atkozó egy agy tö  té yező alapjá  azo osítható 
  
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

ódo  égzett ár ely ű elet agy ű eletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, re dszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 
közlésto á ítás, terjesztés agy egyé  ódo  törté ő hozzáférhető é tétel útjá , összeha golás 
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
  
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, 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 agy az adatkezelő kijelölésére o atkozó külö ös sze po tokat az u iós agy a 
tagállami jog is meghatározhatja; 
  
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
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egyé  szer , a ely az adatkezelő e é e  sze élyes adatokat kezel; 
„címzett : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem i ősül ek í zett ek; az e lített adatok 
e közhatal i szer ek általi kezelése eg kell, hogy felelje  az adatkezelés éljai ak egfelelőe  az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
  
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és egfelelő tájékoztatáso  
alapuló és egyértel ű ki yil á ítása, a ellyel az éri tett yilatkozat agy a egerősítést 
félreérthetetle ül kifejező selekedet útjá  jelzi, hogy eleegyezését adja az őt éri tő sze élyes 
adatok kezeléséhez; 
  
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
 

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

 
A személyes adatok: 
 
a  kezelését jogszerűe  és tisztességese , ala i t az éri tett szá ára átlátható ódo  kell égez i 
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ); 
 

 gyűjtése sak eghatározott, egyértel ű és jogszerű él ól törté je , és azokat e kezeljék 
ezekkel a élokkal össze e  egyeztethető ódo ; a . ikk  ekezdésé ek egfelelőe  e  

i ősül az eredeti éllal össze e  egyeztethető ek a közérdekű ar hi álás éljá ól, tudo á yos és 
törté el i kutatási él ól agy statisztikai él ól törté ő to á i adatkezelés „célhoz kötöttség ); 
 

 az adatkezelés éljai sze po tjá ól egfelelőek és rele á sak kell, hogy legye ek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság ); 
 
d) po tos ak és szükség eseté  aprakész ek kell le iük; i de  észszerű i tézkedést eg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság ); 
 
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése éljai ak eléréséhez szükséges ideig teszi lehető é; a sze élyes adatok e él 
hossza  ideig törté ő tárolására sak akkor kerülhet sor, a e yi e  a sze élyes adatok 
kezelésére a . ikk  ekezdésé ek egfelelőe  közérdekű ar hi álás éljá ól, tudo á yos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 
jogai ak és sza adságai ak édel e érdeké e  előírt egfelelő te h ikai és szer ezési i tézkedések 
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság ); 
 
f  kezelését oly ódo  kell égez i, hogy egfelelő te h ikai agy szer ezési intézkedések 
alkal azásá al iztosít a legye  a sze élyes adatok egfelelő izto sága, az adatok jogosulatla  
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg ). 
 
Az adatkezelő felelős a fe tiek egfelelésért, to á á képes ek kell le ie e egfelelés igazolására 
(„elszámoltathatóság ). 



 

5. Gyermekek védelme 

 
A gyer ekek édel e kie elt fo tosságú, ezért általu k is erte   é  alatti sze élytől szár azó 
adatot e  gyűjtü k, e  dolgozu k fel, és e  hasz álu k fel a ho lapu ko  a tör é yes kép iselő 
előzetes, elle őrizhető hozzájárulása élkül. A tör é yes kép iselő ek joga a  kérésre egteki te i 
a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését. Az internetes oldalon 
található információk nem kiskorúak részére szólnak. 
 
 

6. Adatkezelések 

 
We áruház űködtetéshez kap solódó adatkezelés. 
 
Az adatgyűjtés té ye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés élja: Sze élyes adat 
 

6.1. Az adatkezelés célja 
 
Jelszó: A felhasz álói fiók a törté ő izto ságos elépést szolgálja. 
 
Vezeték-és keresztnév: A kap solatfel ételhez, a ásárláshoz és a sza ályszerű szá la kiállításához 
szükséges. 
 
E-mail cím: Kapcsolattartás. 
 
Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb 
egyeztetése. 
 
Számlázási név és cím: A sza ályszerű szá la kiállítása, to á á a szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó 
díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 
 
Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehető é tétele. 
 
A vásárlás/regisztráció időpo tja: Te h ikai ű elet égrehajtása. 
 
A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Te h ikai ű elet égrehajtása. 
 
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 
 

• Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. 
 

• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével 
azo al. Az éri tett által egadott ár ely sze élyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 
19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme 
kiterjed az általa megadott e- ail í re is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást kö etőe  az e-

ail í et is törli. Ki é e a szá iteli izo ylatok eseté e , hisze  a szá itelről szóló . 
é i C. tör é y . §  ekezdése alapjá   é ig eg kell őriz i ezeket az adatokat. 

 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 
ideért e a főkö y i szá lákat, az a alitikus, illet e részletező yil á tartásokat is , legalá  

8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hi atkozása alapjá  isszakereshető 



ódo  egőriz i. 
 

• Az adatok egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye, a sze élyes adatok 
címzettjei: A sze élyes adatokat az adatkezelő értékesító és arketi g u katársai 
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 
• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az 

adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 
bármely időpo t a  törté ő issza o ásához. 

 
• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 
• postai úton a 4400 Nyíregyháza, László út 17.  címen, 

 
• e-mail útján az info@rumed.hu e-mail címen, 

 
• telefonon a +36-42-400-747 -es számon. 

 

7.  Az adatkezelés jogalapja 
 
7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, 
 
7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló . é i CVIII. tör é y a to á iak a : Elker t .  
13/A. § (3) bekezdése: 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb 
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell 
üzemeltetnie az információs társadalo al összefüggő szolgáltatás yújtása sorá  alkal azott 
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás 
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, 
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 
 
7.3. szá iteli jogsza ályok ak egfelelő szá lát kiállítása eseté  a . ikk  ekezdés  po tja. 
 
7.4. A szerződés ől eredő kö etelések ér é yesítése eseté  a Polgári Tör é ykö y ről szóló 13. 
évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év. 
 
7.5. § [Elévülés] 
  Ha e tör é y eltérőe  e  re delkezik, a kö etelések öt é  alatt é ül ek el. 
  Az elé ülés akkor kezdődik, a ikor a kö etelés esedékessé álik. 
  Az elé ülési idő eg áltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. 
 (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. Köteles a sze élyes adatokat 
megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését 



feldolgozni. 
 
  
 

8. Az igénybe vett adatfeldolgozók 

 
• Szállítás 

 
• Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás 

 
8.1 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 
 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
2351 Alsónémedi, Európa u. 2. 
info@gls-hungary.com 
Telefonszám: +36 1 802 0265 
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 
 

• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail 
cím. 

 
• Az éri tettek köre: A házhozszállítástkérő ala e yi éri tett. 

 
• Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása. 

 
• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: A házhozszállítás le o yolításáig 

tart. 
 

• Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 
 
  
 
8.2 Tárhely-szolgáltató 
 
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 
 
Cég neve: SOMA SLOVENSKO s.r.o. 
Weboldal: www.somaweb.eu 
Tel.: 06 70 223 5767 
E-mail: hu@somaweb 
Cím: SK-986 01 Filakovo, Daxnerova 13/194, Szlovákia 
  

• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes 
adat. 

• Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 
• Az adatkezelés célja: A e oldal elérhető é tétele, egfelelő űködtetése. 
• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatkezelő és a tárhely-

szolgáltató közötti egállapodás egszű éséig, agy az éri tett ek a tárhely-szolgáltató felé 
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

• Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus 
kereskedele i szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo al összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló . é i CVIII. tör é y /A. §  ekezdése. 
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8.3 Weboldal üzemeltetés 
 
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ység: e oldal üze eltetés elle őrzés, te h ikai frissítés, 
biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok) 
 
Cég neve: SOMA SLOVENSKO s.r.o. 
Weboldal: www.somaweb.eu 
Tel.: 06 70 223 5767 
E-mail: hu@somaweb 
Cím: SK-986 01 Filakovo, Daxnerova 13/194, Szlovákia 
 

• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes 
adat. 

 
• Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igé y e e ő-, illetve a weboldalon 

regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett 
 

• Az adatkezelés célja: A e oldal üze eltetése fejlesztése, elle őrzése, hi aja ítások  
 

• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: A Szolgáltató és a weboldal-
üze eltető közötti egállapodás egszű éséig, agy az éri tett ek a e oldal-üze eltető 
felé intézett törlési kérelméig tart. 

 
• Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus 

kereskedele i szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo al összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló . é i CVIII. tör é y /A. §  ekezdése. 

 
Az érintett jogai: 
a  Ö  tájékozódhat az adatkezelés körül é yeiről, 
b) Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől isszajelzést kapjo , hogy a sze élyes adatai ak kezelése 
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 
c) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja. 
d  Ö  jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő i dokolatla  késedele  élkül helyes ítse a 
pontatlan személyes adatait. 
e) Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 
 
 Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás): 
 
 
  

 
9. Cookie-k (sütik) kezelése 

 
We áruházakra jelle ző ookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie , 
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k  és „biztonsági cookie-k , melyek használatához nem 
szükséges előzetes hozzájárulást kér i az éri tettektől. 
 

• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azo osítószá , dátu ok, időpo tok 
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• Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

 
• Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár  nyilvántartására és a 

látogatók nyomon követése. 
 

• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: a weboldal az alábbi cookie-kat 
használja: 

 

9.1. Cookiek: 
 

• PHPSESSID  - PHP munkamenet azonosító, a PHP session() használatával jön létre. A 
munkamenet-kezelést (session) arra használjuk, hogy információt tároljon a felhasználó 

eállításairól, agy a ak eg áltozásáról a u ka e et i él jo  űködése érdeké e . 
A session információk ideigle esek, és auto atikusa  törlőd ek, iutá  a felhasz áló 
elhagyta az oldalt. 

•  
_cfduid - az egyes felhasználók azonosítására használják egy megosztott IP-cím mögött, és a 
biztonsági beállításokat felhasználóként kerül használatra. Ha például a látogató egy 
ká ézó a  a , ahol egy tö  fertőzött gép található, de az adott látogató gépe eg ízható, 
a ookie lehető é teszi szá ára, hogy azo osítsuk és e  kérdezd eg újra a felhasz álót. A 
cookie nem tárol semmilyen felhasználói azonosítónak a webes alkalmazásban, és nem tárol 
semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. 

 
• Currency - felhasználó által kiválasztott valutát tárolja 

language - a felhasználó által kiválasztott nyelvet 
uvc - addtoany megosztás modul megosztások számának statisztikáját végzi  

 
• Google Tag Manager - Web elemzés: Ezek a Sütik lehető é teszik a számunkra, hogy elemezzük 

azt, ahogyan Ön a weboldalunkat használja, azáltal, hogy egy véletlenszerűe  ge erált, egyedi 
azonosítót (ID) adnak az Ön eszközének, ami által az eszköze azonosíthatóvá válik a következő 
látogatásakor. 

 
• Facebook - A Facebook Pixel lehető é teszi Facebook hirdetések optimalizálását, 

eredményességének mérését, illetve segít abban, hogy a célcsoport a Facebookon számukra 
releváns hirdetéseket lásson.  

 
• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye: A cookie-k 

hasz álatá al e  kezel sze élyes adatokat az adatkezelő. 
 

• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az éri tett ek lehetőségük 
van a cookie-kat töröl i a ö gészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az 
Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

 
• Az adatkezelés jogalapja: Az éri tettől hozzájárulás e  szükséges, a e yi e  a ookie-k 

használatának vagy arra. 
  
 
 

 
9.2. Google Adwords konverziókövetés használata 
 
A „Google AdWords  e ű o li e reklá progra ot hasz álja az adatkezelő, to á á a ak keretei  



elül igé y e eszi a Google ko erziókö ető szolgáltatását. A Google ko erziókö etés a Google I . 
ele ző szolgáltatása  A phitheatre Park ay, Mou tai  Vie , CA 94043, USA; „Google ). 
 
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez 
szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem 
tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 
 
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a 
Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasz áló a hirdetésre katti tott. 
 
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain 
keresztül nem lehet nyomon követni. 
 
Az információk – elyeket a ko erziókö ető ookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, 
hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat 
készítse ek. Az ügyfelek így tájékozód ak a hirdetésükre katti tó és ko erziókö ető í ké el 
ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, 
melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 
 
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 

ö gészőjé e  letiltja a ookie-k telepítésé ek lehetőségét. Ezutá  Ö  e  fog szerepel i a 
konverziókövetési statisztikákban. 
 
További i for á ió ala i t a Google adat édel i yilatkozata az alá i oldalo  érhető 
el:www.google.de/policies/privacy/ 
 
  

9.3. A Google Analytics alkalmazása 
 
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google  e ele ző 
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat , szövegfájlokat használ, amelyeket a 
szá ítógépére e te ek, így elősegítik Felhasz áló által látogatott e lap hasz álatá ak ele zését. 
 
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a 
Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával 
a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági 
Térségről szóló egállapodás a  részes ás álla ok a  előzőleg egrö idíti. 
 
A teljes IP-címnek a Google USA- a  lé ő szer erére törté ő to á ítására és otta i lerö idítésére 
sak ki ételes esetek e  kerül sor. E e e oldal üze eltetőjé ek eg ízásá ól a Google ezeket az 

információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, 
to á á, hogy a e oldal üze eltetőjé ek a ho lap akti itásá al összefüggő jele téseket készítse , 
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat 
teljesítsen. 
 
A Google A alyti s keretei  elül a Felhasz áló ö gészője által to á ított IP-címet nem vezeti 
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasz áló a ö gészőjé ek egfelelő 
beállításá al egakadályozhatja, azo a  felhí juk figyel ét, hogy e e  az eset e  előfordulhat, 
hogy e ek a ho lap ak e  i de  fu k iója lesz teljes körűe  hasz álható. Megakadályozhatja 
to á á, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a ookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 
kapcsolatos adatait (beleértve az IP- í et is , ha letölti és telepíti a kö etkező li ke  elérhető 

ö gésző plugi t. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
  

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


 

10. Hírlevél tevékenység 
 
A gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól szóló . é i XLVIII. 
törvény 6. §-a értel é e  Felhasz áló előzetese  és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató reklá ajá latai al, egyé  külde é yei el a regisztrá iókor egadott elérhetőségei  
megkeresse. 
 
To á á Ügyfél a jele  tájékoztató re delkezéseit sze  előtt tart a hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 
 
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 
i gye ese  leiratkozhat az ajá latok küldéséről. E e  az eset e  Szolgáltató i de  - a 
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 
üze et e  lé ő li kre katti t a. 
 
Az adatgyűjtés té ye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
 
Személyes adat: Név, e-mail cím. 
 
Az adatkezelés célja: Azo osítás, a hírle élre aló feliratkozás lehető é tétele. 
 
A feliratkozás időpo tja: Te h ikai ű elet égrehajtása. 
 
A feliratkozás kori IP cím: Te h ikai ű elet égrehajtása. 
 

• Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
 

• Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) 
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, 
akciókról, új funkciókról stb. 

 
• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 

visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 
 

• Az adatok egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye, a sze élyes adatok 
címzettjei: A sze élyes adatokat az adatkezelő sales és arketi g u katársai kezelhetik, a 
fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 
 

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
 

• Az éri tett kérel ezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, 
továbbá a hozzájárulás bármely időpo t a  törté ő issza o ásához. 

 
• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 



• postai úton a RUMED Kft. 4400 Nyíregyháza, László út 17.  címen, 
 

• e-mail útján az info@rumed.hu e-mail címen, 
 

• telefonon a +36-42-400-747 -es számon. 
 

• Az éri tett ár ikor, i gye ese  leiratkozhat a hírle élről. 
 

• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontja, és a 
gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól szóló . é i XLVIII. 
törvény 6. § (5) bekezdése: 

 
A reklá ozó, a reklá szolgáltató, illet e a reklá  közzéte ője – a hozzájárulásban meghatározott 
körben - a áluk hozzájáruló yilatkozatot te ő sze élyek sze élyes adatairól yil á tartást ezet. 
Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló 

yilatkozat a  foglaltak ak egfelelőe , a ak issza o ásáig kezelhető, és har adik fél szá ára 
kizárólag az éri tett sze ély előzetes hozzájárulásá al adható át. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 
 
Köteles a sze élyes adatokat egad i, ha hírle elet szeret e kap i tőlü k. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet 
küldeni. 
 

12. Panaszkezelés 
 
Az adatgyűjtés té ye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat 
 

• Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás. 
 

• E-mail cím: Kapcsolattartás. 
 

• Telefonszám: Kapcsolattartás. 
 

• Számlázási név és cím: Azo osítás, a egre delt ter ékekkel kap solatosa  fel erülő 
i őségi kifogások, kérdések és problémák kezelése. 

 
• Az érintettek köre: A e shop e oldalo  ásárló és i őségi kifogással élő, pa aszt te ő 

valamennyi érintett. 
• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: A felvett kifogásról felvett 

jegyzőkö y , átirat és az arra adott álasz ásolati példá yait a fogyasztó édele ről szóló 
. é i CLV. tör é y /A. §  ekezdése alapjá   é ig kell egőriz i. 

• Az adatok egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye, a sze élyes adatok 
címzettjei: A sze élyes adatokat az adatkezelő sales és arketi g u katársai kezelhetik, a 
fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az 
adatkezelőtől a rá o atkozó sze élyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

ár ely időpo t a  törté ő isszavonásához. 
 



• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 
• postai úton a 4400 Nyíregyháza, László út 17.  címen, 

 
• e-mail útján az info@rumed.hu e-mail címen, 

 
• telefonon a +36-42-400-747 -es számon. 

 
Az adatkezelés jogalapja: . ikk  ekezdés  po t, és a fogyasztó édele ről szóló . é i CLV. 
törvény 17/A. § (7) bekezdése. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a sze élyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettsége  alapul. A szerződés 

egkötésé ek előfeltétele a sze élyes adatok kezelése. Köteles a sze élyes adatokat egad i, 
hogy panaszát kezelni tudjuk. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk 
beérkezett panaszát. 
 

13. Közösségi oldalak 
 
Az adatgyűjtés té ye, a kezelt adatok köre: Fa e ook, Google+ közösségi oldalako  regisztrált e e, 
illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
 

• Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Google+ közösségi 
oldalakon, és „lájkolta  a weboldalt. 

 
• Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása , 
épszerűsítése. 

 

• Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje, az adatok egis erésére 
jogosult lehetséges adatkezelők sze élye és az éri tettek adatkezeléssel kapcsolatos 
jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illet e az átadás ódjáról, és 
jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi 
oldalako  alósul eg, így az adatkezelés időtarta ára, ódjára, illet e az adatok törlési és 
módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal sza ályozása o atkozik. 

 
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 
 

 

14. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 
 
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásai k igé y e étele sorá  kérdés erül e fel, esetleg 
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalon 
st .  kap solat a léphet az adatkezelő el. 
 
Adatkezelő a eérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az 
érdeklődő e é el és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az 



adatközléstől szá ított legfelje   é  eltelté el törli. 
 
E tájékoztató a  fel e  sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
 
Ki ételes hatósági egkeresésre, illetőleg jogsza ály felhatal azása alapjá  ás szer ek 

egkeresése eseté  a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg 
iratok rendelkezésre bocsátására. 
 
A Szolgáltató eze  esetek e  a egkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

14.1. Az érintettek jogai 
 

• A hozzáférés jog 
Ö  jogosult arra, hogy az adatkezelőtől isszajelzést kapjo  arra o atkozóa , hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz 
hozzáférést kapjon. 

 
• A helyesbítéshez való jog 

Ö  jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő i dokolatla  késedelem nélkül helyesbítse az 
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egye ek ellett kiegészítő yilatkozat 
útjá  törté ő – kiegészítését. 

 
• A törléshez való jog 

Ö  jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő i dokolatla  késedele  élkül törölje az Ö re 
o atkozó sze élyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 
 

• Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő yil á osságra hozta a sze élyes adatot, és azt töröl i köteles, az elérhető 
technológia és a eg alósítás költségei ek figyele e ételé el egteszi az ésszerűe  
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ö  kérel ezte a szó a  forgó sze élyes 
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 

 
• Az adatkezelés korlátozásához való jog  

• Ö  jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alá i 
feltételek valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtarta ra o atkozik, a ely lehető é teszi, hogy az adatkezelő elle őrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelő ek ár i s szüksége a sze élyes adatokra adatkezelés éljá ól, de 
Ö  igé yli azokat jogi igé yek előterjesztéséhez, ér é yesítéséhez agy édel éhez; 

• Ö  tiltakozott az adatkezelés elle ; ez eset e  a korlátozás arra az időtarta ra 
o atkozik, a íg egállapításra e  kerül, hogy az adatkezelő jogos i dokai 

első séget él ez ek-e Ön jogos indokaival szemben. 



 
• Az adathordozhatósághoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Ö re o atkozó, Ö  által egy adatkezelő re delkezésére o sátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
to á á jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy ásik adatkezelő ek to á ítsa a élkül, 
hogy ezt akadályoz á az az adatkezelő, a ely ek a sze élyes adatokat a re delkezésére 
bocsátotta (...) 

 
• A tiltakozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. 

 
• Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e él ól törté ő kezelése 
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha 
Ö  tiltakozik a sze élyes adatok köz etle  üzletszerzés érdeké e  törté ő kezelése elle , 
akkor a személyes adatok a továbbiak a  e él ól e  kezelhetők. 

 
• Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló dö tés hatálya, a ely rá éz e joghatással jár a agy őt 
haso lóképpe  jele tős érték e  éri te é. 
Az előző ekezdés e  alkal aza dó a a  az eset e , ha a dö tés: 

 
Ö  és az adatkezelő közötti szerződés egkötése agy teljesítése érdeké e  szükséges; 
meghozatalát az adatkezelőre alkal aza dó olya  u iós agy tagálla i jog teszi lehető é, a ely Ö  
jogai ak és sza adságai ak, ala i t jogos érdekei ek édel ét szolgáló egfelelő i tézkedéseket is 
megállapít; vagyÖn kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 

15. I tézkedési határidő 
 
Az adatkezelő i dokolatla  késedele  élkül, de i de féleképpe  a kérele  eérkezésétől 
szá ított  hó apo  elül tájékoztatja Ö t a fe ti kérel ek yo á  hozott i tézkedésekről. 
 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő eghossza ításáról az adatkezelő a 
késedele  okai ak egjelölésé el a kérele  kézhez ételétől szá ított  hó apo  elül tájékoztatja 
Önt. 
 
Ha az adatkezelő e  tesz i tézkedéseket Ö  kérel e yo á , késedele  élkül, de legkéső  a 
kérele  eérkezésétől szá ított egy hó apo  elül tájékoztatja Ö t az i tézkedés el aradásá ak 
okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 
jogorvoslati jogával. 
 

16. Az adatkezelés biztonsága 
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudo á y és te h ológia állása és a eg alósítás költségei, 
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 
jogaira és sza adságaira jele tett, áltozó alószí űségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

egfelelő te h ikai és szer ezési i tézkedéseket hajt égre a ak érdeké e , hogy a ko kázat 
értéké ek egfelelő szi tű adat izto ságot gara tálja, ideért e, tö ek között, adott eset e : 



a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

 fizikai agy űszaki i ide s eseté  az arra aló képességet, hogy a személyes adatokhoz való 
hozzáférést és az adatok re delkezésre állását kellő idő e  issza lehet állíta i; 
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 
 

7. Az éri tett tájékoztatása az adatvédel i i cide sről 
 
Ha az adat édel i i ide s alószí űsíthetőe  agas ko kázattal jár a ter észetes sze élyek jogaira 
és sza adságaira éz e, az adatkezelő i dokolatla  késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adat édel i i ide sről. 
Az éri tett részére adott tájékoztatás a  ilágosa  és közérthetőe  is ertet i kell az adat édel i 
i ide s jellegét, és közöl i kell az adat édel i tiszt iselő agy a to á i tájékoztatást nyújtó egyéb 
kap solattartó e ét és elérhetőségeit; is ertet i kell az adat édel i i ide s ől eredő, 

alószí űsíthető kö etkez é yeket; is ertet i kell az adatkezelő által az adat édel i i ide s 
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleért e adott eset e  az adat édel i i ide s ől 
eredő esetleges hátrá yos kö etkez é yek e yhítését élzó i tézkedéseket. 
Az éri tettet e  kell tájékoztat i, ha a kö etkező feltételek ár elyike teljesül: 
 

• az adatkezelő egfelelő te h ikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 
• az adatkezelő az adat édel i i ide st kö etőe  olya  to á i i tézkedéseket tett, a elyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 
to á iak a  alószí űsíthetőe  e  alósul eg; 

 
• a tájékoztatás ará ytala  erőfeszítést te e szükségessé. Ilye  esetek e  az éri tetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 
Ha az adatkezelő ég e  értesítette az éri tettet az adat édel i i ide sről, a felügyeleti hatóság, 

iutá  érlegelte, hogy az adat édel i i ide s alószí űsíthetőe  agas ko kázattal jár-e, 
elrendelheti az érintett tájékoztatását. 
 

17.1. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

 
Az adat édel i i ide st az adatkezelő i dokolatla  késedele  élkül, és ha lehetséges, legkéső  
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján 
illetékes felügyeleti hatóság ak, ki é e, ha az adat édel i i ide s alószí űsíthetőe  e  jár 
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik 
meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 
 

7. . Pa asztételi lehetőség 

 
Az adatkezelő esetleges jogsértése elle  pa asszal a Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság 
Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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18. Zárszó 
 
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 
 
A ter észetes sze élyek ek a sze élyes adatok kezelése teki teté e  törté ő édel éről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről általá os 
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 
április 27.) 
 
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban: Infotv.) 
 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalo al összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről főképp a /A. §-a) 
 
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 
 
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól 
(különösen a 6.§-a) 
 
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről kifejezette  a .§-a) 
 
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-
ajánlásról 
 
A Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság Hatóság ajá lása az előzetes tájékoztatás 
adat édel i kö etel é yeiről 
 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
sze élyek ek a sze élyes adatok kezelése teki teté e  törté ő édel éről és az ilye  adatok 
sza ad ára lásáról, ala i t a / /EK re delet hatályo  kí ül helyezéséről 
 
Jele  doku e tu  letölthető áltozata elérhető az alá i li kre katti t a: 
https://webshop.rumed.hu/image/catalog/adatkezelesi_tajekoztato.pdf 
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