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Kik vagyunk 

A weboldalunk címe: https://tanarurkerem.hu 

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője: 

Palócz István e. v. (5478423) 

1084 Budapest, Mátyás tér 17. 

Tel.: +36-30-944-2806 

Elektronikus levelezés cím: istvan kukac palocz pont hu 

Adószám: 55005452-2-42, HU55005452 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen 

céllal gyűjtjük ezeket 

Hozzászólások 

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a 
hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése 
céljából. 

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) 
kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A 
Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: 
https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma 
és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan. 

Média 

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az 
olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket 
letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből. 

Webáruházunk által gyűjtött adatok 

Ha meglátogatod az oldalunkat, a következőket fogjuk nyomon követni: 

● Megtekintett termékek: ezt arra használjuk, hogy megjelenítsük a nemrég 
megtekintett termékeket 

● Földrajzi hely, IP cím és böngésző fajta: ezen adatokat arra használjuk, hogy 
megbecsüljük az adókat és a szállítást 

● Sütiket használunk, hogy megőrizzük a kosár tartalmát, amíg az oldalunkon 
böngészel. 

https://tanarurkerem.hu/
https://automattic.com/privacy/


Vásárláskor megkérjük vásárlóinkat, hogy a következő adatokat szolgáltassa: Név, 
számlázási cím, szállítási cím, email cím, telefonszám, valamint választható fiókadatok, mint 
felhasználónév és jelszó. A következő célokra használjuk fel ezeket az adatokat: 

● Információ küldése a vásárlói fiókról és rendelésről 
● Válaszadás a vásárló kérésére, a visszatérítést és a panaszt is beleértve 
● Fizetések lebonyolítása és a csalások megakadályozása 
● Fiók beállítása a webáruházhoz 
● Minden jogi kötelezettségünknek eleget tegyünk (pl. adók számítása) 
● Üzletünk ajánlatainak fejlesztése 
● Kívánságra marketing üzeneteket küldünk 
● Amennyiben fiók kerül létrehozásra, tároljuk a nevet, címet, e-mail címet, 

telefonszámot, amelyeket arra használunk, hogy jövőbeni rendelések esetén a 
pénztár oldalon automatikusan megjelenítsük azokat és a későbbiekben fel tudjuk 
venni a kapcsolatot a megrendelőkkel. 

A rendelési információkat törvényileg 8 évig őriznünk kell számlázási és könyvelési célból. 
Ez magában foglalja a nevet, e-mail címet, számlázási címet. 

A felhasználók hozzászólásait és értékeléseit is megőrizzük. 

Sütik 

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, 
e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja 
azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. 
Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. 

Amennyiben ellátogatsz a bejelentkező oldalunkra, úgy a rendszer egy átmeneti cookie-t 
helyez el, hogy detektálni tudja, hogy a böngésződ fogadja azokat. Ez a cookie nem 
tartalmaz semmilyen személyes adatot és megszűnik, ha bezárod a böngészőt. 

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési 
információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig 
érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az 
“Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a 
bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. 

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez 
a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát 
tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége. 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. 
videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak 
pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. 



Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik 
féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos 
felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az 
oldalra. 

Analitika 

A weboldal a Google Analytics szolgáltatását használja, de nem küldünk személyes adatot a 
Google felé. 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat 

Tárhely szolgáltató: 

WordPress.com 

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street 

International Financial Services Centre 

Dublin 1, Ireland 

Kivel osztjuk meg a számlázási adatokat 

Számlázás: 

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu 

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/ 

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft. 

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu 

Telefonszámuk (csak automata tájékoztatás): +3630 35 44 789 

Banki fizetés: 

Üzemeltető OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

Székhely 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. 

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611 

https://www.szamlazz.hu/


Cégjegyzékszám: 01-09-174466 

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 24386106-2-42 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot 

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a 
rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás 
általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó 
hozzászólások listájára. 

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját 
felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, 
szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja 
meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén 
megtekinthetik és szerkeszthetik. Kérésre módosítják, anonimizálják. 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai 

kapcsán 

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok 
export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a 
felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban 
megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket 
adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. 

Hová továbbítjuk az adatokat 

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás 
ellenőrizheti. 

Kapcsolati adatok 

Palócz István e. v. (5478423) 

1084 Budapest, Mátyás tér 17. 

Tel.: +36-30-944-2806 

Elektronikus levelezés cím: istvan kukac palocz pont hu 

Adószám: 55005452-2-42, HU55005452 



További információk 

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat 

A weboldal https kapcsolaton keresztül érhető csak el. Az adatbázisban tárolt adatokat csak 
a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy érheti el. 

Panaszkezelés 

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti kapcsolati adatokon keresztül. 

További panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +361 391 1410 

Fax: +361 391 1410 

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://www.naih.hu 

 

 

 

https://www.naih.hu/

