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Webmotion Kft. mint a www.shopngo.hu üzemeltetője teljes mértékben tiszteletben tartja a
látogatók, vevők személyes adatait, és azok kezelése során a hatályos jogszabályi,
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megadott személyes adatok köre (név, cím, stb.), illetve a megrendelések adatai a
legnagyobb biztonsági előírások mellett, kizárólag a shopngo.hu szolgáltatásainak
teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra.
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Tárhelyszolgáltató adatai, elérhetőségei:
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Vonatkozó jogszabályi háttér, különösen:
●
●
2011. évi CXII törvény az
információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
(Info. tv.);
●
●
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások
egyes
kérdéseiről (Elker.tv.)
Értelmező rendelkezések:
Az alábbi értelmező rendelkezések a 2011. évi CXII törvény - az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról - alapján kerültek meghatározásra:
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;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
Az adatkezelés elveit is meghatározza az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény:
„4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az
adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.(…)”
Az adatkezelés jogalapja: Info tv. „5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az
érintett hozzájárul (…)”
Az adatbiztonság követelménye Info tv.:„7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési
műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre
vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét.
(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók
és az érintetthez rendelhetők.(…)”
Info. tv. 14. §- a szerint „Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél





a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.”
Az Info. törvény 21. §-a rendelkezik a Tiltakozás személyes adat kezelése ellen tárgyról,
mely szerint:
„21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért
egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban
meghatározott módon bírósághoz fordulhat.”
(…)
Az Info tv. 22. §-a rendelkezik a Bírósági jogérvényesítésről:
„22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás
jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint
- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban
meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül
törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5),
illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével
történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú
érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.”
Az Info. tv. 23.§-a rendelkezik Kártérítés és sérelemdíj szabályairól:

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár
a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.”

Az idézettek alapján a www.shopngo.hu üzemeltetője az adatkezelője minden olyan
adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapon történő regisztráció során
feltöltésre kerül.
Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a
jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve
kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az
Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban
meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt
megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció
érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.
Adatkezelés célja: A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a
Weboldalon keresztül történő vásárlások teljesítése érdekében történik.
Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a
Felhasználó önkéntesen ad meg. A Vásárlás igénybevétele során szükségessé válik a név,
email cím, lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok Vásárló
azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Közreműködőnek
kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés –
érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok
továbbításra.
A webshop rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos
adatok, mégpedig a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a
szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az érintettől nem szükséges külön
hozzájárulás, amennyiben a cookie-k („sütik”) használatának kizárólagos célja az internetes
hálózaton történő közléstovábbítás, illetve arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a
szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes
adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Külső webanalitikai rendszerek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak kezelését, mérését és tárolását(Google Analytics). Erről részletes tájékozatást az
külső
adatkezelő
szerver
munkatársai
tudnak
nyújtani.Elérhetőségük:
www.google.com/analytics/.
A shopngo.hu a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód
lényege, hogy az oldalra érkező látogatót, a későbbiekben Google Display hálózatán el
tudjuk érni különböző számára hasznos remarketing hirdetésekkel. A remarketing kód
szintén sütiket használ, a látogatók megcímkézéséhez. A shopngo.hu-ra látogatók
letilthatják ezeket a sütiket, amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét
és követik az ott található utasításokat. Ezzel azt érik el, hogy többé nem tud számukra
személyre szóló ajánlat megjelenni a Webmotion Kft.-től.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a
webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Az önkéntesen megadott adatokat Szolgáltató a következőkre és csakis az itt felsoroltakra
használhatja fel: a Szolgáltató hírleveleire való feliratkozás meghívására, a Szolgáltató
termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, a
Szolgáltatóval üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló
promóciók küldésére.

Adatkezelés jogalapja és módja:
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden
szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az
Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott
hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az
Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi
lehetőségének megszűnéséig tart, így különösen a Regisztráció törléséig. Az Adatkezelő
törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve
részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.
Adatbiztonság: Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően
mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tehát bizalmasan kezeljük és
illetéktelen személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. Bármely
vásárló által megadott személyes adatot kizárólag az adott vásárló módosíthatja a
webáruház megfelelő oldalán, amelyet bármikor megtehet. A megadott adatok tartalmáért,
azok valósággal egyezőségért felelősséget nem vállalunk.
Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált
megrendelőink adatait más adatbázissal nem kapcsoljuk össze, a megrendelők által
megadott személyes adatokat nem fejtjük vissza, azok tekintetében semmilyen elemzést,
rendszerezést nem alkalmazzuk.
Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált
megrendelőink adatait minden esetben csak a regisztráció esetleges törléséig tároljuk. (A
regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni
ezeket az adatokat.)
A regisztráció törlése a következő módon lehetséges: a törlési igény jelzése az
hello@shopngo.hu e-mail címen.
A www.shopngo.hu oldalai megtekinthetők anélkül, hogy a látogató bármilyen személyes
információt szolgáltatna magáról. Az adatvédelmi eljárások a vásárláshoz szükséges
regisztráció esetén válnak aktuálissá és érvényessé. Az Adatvédelmi tájékoztató
megismerése és elfogadása a vásárlói regisztráció feltétele.
Panasz Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban:
A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal,
kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz
az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság
előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) A NAIH vizsgálatát bárki
kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott
ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet
hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.
A www.shopngo.hu honlap üzemeltetője jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CVII.
törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben
szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2016. szeptember 2. napjával lép hatályba.
Adatkezelő a jelen Szabályzatot bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a
közzététellel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba.

