ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1. Általános rész
1.1. Bevezetés
A Szu-Pi-Lux Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja ügyfelei és az Érintett természetes
személyek adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Szu-Pi-Lux
Bt. az ügyfelei személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete
(GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.
1.2. Fogalmi meghatározások
Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely
információ.
Azonosítható 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 azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
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 vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon -automatizált vagy nem automatizált
módon- végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, megsemmisítés.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológia jellegű feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a
művelet végzésének helyétől.
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 minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak.
Érintett hozzájárulása: Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 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.
Tiltakozás: az Érintett bármilyen formában -szóban, írásban (postai levélben vagy elektronikus levélben)
kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja az adatkezelőnél, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az adatkezelő
a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket.
1.3. Adatkezelő megnevezése
Név: Szu-Pi-Lux Bt.
Cím: 4031 Debrecen Kishegyesi út 61/A. II/9
E-mail: info@swt-sauna.com

1.4. Az adatkezelés biztonsága
A Szu-Pi-Lux Bt. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, ill. kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a GDPR érvényre juttatásához, az adatkezelés biztonságosságához szükségesek.
A Szu-Pi-Lux Bt. intézkedéseivel védi a birtokába jutott adatokat, 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.
2. Az Érintetteket megillető jogok
2.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
2.2. Az Érintett hozzáférési joga
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
a kezelt személyes adatokhoz és a rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést
kapjon.
2.3. A helyesbítéshez való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
2.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a rendeletben meghatározott indokok valamelyike
fennáll.
2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben
meghatározott feltételek teljesülnek.
2.6. Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, az
adatkezelés korlátozásához kapcsolódóan
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
2.7. Az adathordozhatósághoz való jog
A rendeletben írt feltételekkel Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
2.8. A tiltakozáshoz való jog
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).
2.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.
2.10.

Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár Érintett jogaira nézve, az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintett személyt az adatvédelmi incidensről.
2.11.

A hatósági jogorvoslathoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint
a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.
2.12.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik
a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
2.13.
Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai –
rendeletnek nem megfelelő – kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

3. Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő adatai:
Név:
Címe:
Képviselője:
Kapcsolattartás:
Honlap:

Szu-Pi-Lux Bt.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 61/A. II/9
az Ügyvezető
info@swt-sauna.com
www.swt-sauna.com

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti személyes adatainak törlését,
zárolását. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban
meghatározott jogaival, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos hatósági jogorvoslati kérésével fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH; www.naih.hu) is.
Jogaival kapcsolatos kéréseit az adatkezelő alábbi elérhetőségén, írásban teheti meg:
postai levélben: Szu-Pi-Lux Bt. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 61/A. II/9
⎯
e-mail-ben: info@swt-sauna.com
⎯
3.1. Tájékoztató a szerződött partnerek, ügyfelek, ill. azok természetes személy képviselőinek
személyes adatkezeléséről
A Szu-Pi-Lux Bt. szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés megkötését előkészítő tevékenység, a
szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából jogszerűen
kezeli a vele vevőként és/vagy szállítóként szerződött természetes személy adatait (ide értve a jogi
személy ügyfelek, vevők és/vagy szállítók természetes személy képviselőit is).
Az adatkezelés célja:

szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés megkötését előkészítő
tevékenység, a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési
kedvezmény nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség és szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre:
Érintett neve, címe, adószáma, bankszámla száma, telefonszáma, e-mail
címe, vevői és szállítói számlák, vevői és szállítói árak, forgalmak.
Személyes adatot kezelhetik:Az Adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, az adózási,
bérszámfejtési, társadalombiztosítási tevékenységét ellátó és a szerződés
teljesítével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, közreműködői és
adatfeldolgozói
Személyes adatok tárolása: A jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig,
hírlevél esetén az érintett kérésére törlésig, egyéb adatok vonatkozásában
azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra
kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az
adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 évig.
3.2. Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző ajándékutalványokat/kuponokat vásároljon,
amelyeket az adott értékben fel lehet használni Adatkezelő szolgáltatásaira.
Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre:
Minden
természetes
vagy
jogi
személy,
aki
ajándékutalványokat/kuponokat kíván vásárolni, vagy beváltani
Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja:
Adatkezelés időtartama:

o név: azonosítás céljából
o ajándékutalvány kedvezményezettjének neve
o utalvány értéke* teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
o fizetési mód meghatározása számlázáshoz szükséges adat
o szállítási cím szállításhoz szükséges adat
o telefonszám: kapcsolattartás céljából
o e-mail cím: kapcsolattartás céljából
o kérdés/kérés tartalma: válaszadás céljából
Érintett
adatainak
megadásával
ajándékutalvánnyal/kuponnal
kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, ajándékutalványt/kupont
rendelhessen meg és/vagy válthasson be, valamint a kapcsolattartás.
azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra
kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az
adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 évig.

3.3. Kérdőív, értékelő rendszer
Érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír
alapú kérdőív útján, illetve egyéb értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.
Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre:
minden természetes személy, aki Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette
és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.
Kezelt adatok köre :
o név: azonosítás céljából
o ajándékutalvány kedvezményezettjének neve: azonosítás céljából
o szöveges értékelés: statisztika, minőségbiztosítás céljából
o Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, több fokozatú
értékelés: statisztika, minőségbiztosítás céljából
o látogatás oka: statisztika, minőségbiztosítás céljából
o termék/szolgáltatás választás oka: statisztika, minőségbiztosítás
céljából
Az adatkezelés célja:
a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és
kapcsolattartás.
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok
pontos kivizsgálását, illetve Adatkezelő által az érintett részére történő
válaszadás biztosítását szolgálják.
Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott
véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével
nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.
Adatkezelés időtartama:
cél megvalósulásáig.
3.4. Hírlevél küldése
Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben
meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre:
minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak
megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre:
o név: azonosítás céljából
o e-mail cím hírlevél kiküldése
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Adatkezelés időtartama:

Leiratkozás a hírlevélről:

Adatkezelés időtartama:
Statisztikák:
Közösségi oldalak:

a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az
Adatkezelő értesítése szolgáltatások változásáról, elmaradásáról,
legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről.
Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I.
sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő
nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Adatkezelő és annak adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a
célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a
hírlevél listáról, vagy a 3 évenkénti felülvizsgálat esetben
megerősítést/hozzájárulást nem ad.
Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az info@swt-sauna.com e-mail
címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: postai levélben:
Szu-Pi-Lux Bt. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 61/A. II/9.
Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél
küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az Érintettnek
az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az
adatállományból.
Érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a
hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát
vezet.
A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon
közzétett hírfolyamra Érintett az oldalon található „like”/„tetszik” linkre
kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik”
linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével
törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi
oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal
adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

3.5. Nyereményjáték szervezése
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik
megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok
alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon
elérhetőek.
A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre:
Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett
nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
A kezelt adatok köre:
o név: azonosítás céljából
o e-mail cím: kapcsolattartás céljából
o telefonszám: kapcsolattartás
Az adatkezelés célja:
az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama:
azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból
eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart,
amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,
olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a
bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés
időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább
8 év.
3.6. Tájékoztató kamerás térfigyelő rendszer alkalmazásáról
A Szu-Pi-Lux Bt. telephelyén illetve üzemeltetésében semmilyen képrögzítő illetve tároló tevékenységet
nem folytat.

3.7. Tájékoztató álláspályázathoz kapcsolódó adatok kezeléséről
A Szu-Pi-Lux Bt. a pályázatok beküldését egyértelmű és kifejezett hozzájárulásként értelmezi, mely
feljogosítja a pályázatokban található személyes adatok kezelésére az ebben a Tájékoztatóban leírtak
szerint.
A Szu-Pi-Lux Bt. az álláspályázatokra beérkezett dokumentumokban található személyes adatokat
kizárólag az adott állás betöltéséhez kapcsolódó döntési folyamatban használja fel.
Csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott
munkakörrel kapcsolatban. Az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt Tájékoztatója alapján
megismerheti a pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából
lényeges személyes adatait, erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára,
azonban az így megismert adatokat nem tárolja és nem továbbítja.
Az adatkezelés célja:

szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés megkötését előkészítő
tevékenység, a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési
kedvezmény nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség és szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre:
Érintett neve, címe, adószáma, bankszámla száma, telefonszáma, e-mail
címe, vevői és szállítói számlák, vevői és szállítói árak, forgalmak.
Személyes adatot kezelhetik:Az Adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, az adózási,
bérszámfejtési, társadalombiztosítási tevékenységét ellátó és a szerződés
teljesítével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, közreműködői és
adatfeldolgozói
Adatkezelés időtartama:
cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést
követő
2
év
leteltéig,
vagy
érintett
időközben
tett
törlési igényéig.
A pályázó az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti személyes adatainak törlését,
zárolását. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott
jogaival, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Személyes adatainak kezelésével
kapcsolatos hatósági jogorvoslati kérésével fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH; www.naih.hu) is.
Jogaival kapcsolatos kéréseit az adatkezelő alábbi elérhetőségén, írásban teheti meg:
⎯ postai levélben: Szu-Pi-Lux Bt. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 61/A. II/9
⎯ e-mail-ben: info@swt-sauna.com
3.8. Ajánlatkérés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik
megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.
⎯ Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
⎯ Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás
és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
⎯ Kezelt adatok köre:
o név: azonosítás céljából
o telefonszám: kapcsolattartás céljából
o e-mail cím: kapcsolattartás céljából
o kérdés/kérés tartalma: válaszadás céljából
Az
adatkezelés
célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
⎯
Adatkezelés
időtartama:
ajánlat érvényességi idejének lejártáig
⎯
3.9. Munkatársak adatainak nyilvántartása
Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az
adóhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás
vagy megbízási jogviszony esetén.

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről
szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.
Az érintettek köre:
Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy
egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek
bejelentési kötelezettsége fakad.
Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:
o
családi és utónév*
o
születési hely
o
születési idő
o
anyja neve*
o
lakcím
o
adóazonosító jel
o
TAJ szám
o
a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt
igazoló
o
okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
o
FEOR szám
o
biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
o
biztosítás szünetelésének időtartama*
o
heti munkaidő*
o
bruttó személyi bér*
o
nettó személyi bér*
o
bankszámlaszám
o
személyazonosító igazolvány száma
o
telefonszám
o
e-mail cím
o
érintett személyes képmása
o
idegen nyelv tudása
o
munkakör, munkaköri leírás
o
vezetői megbízások
o
gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
o
fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
o
büntetett előélet
o
fizetési fokozat
o
tudományos kutatás (publikáció)
o
művészeti alkotói tevékenység
o
munkában töltött idő
o
munkaviszonyba beszámítható idő
o
besorolással kapcsolatos adatok
o
kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:
o
családi és utónév*
o
születési hely
o
születési idő
o
anyja neve
o
lakcím
o
adóazonosító jel
o
TAJ szám
o
egyszerűsített munka jellege
o
munkakör megnevezése
o
munkaviszony kezdete és megszűnésének napja
o
alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/na
(naponként)*
o
rendes munkaidő
o
bruttó személyi alapbér
o
nettó személyi alapbér
o
bankszámlaszám

o
munkavégzés helye
Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:
o
családi és utónév
o
születési hely
o
születési idő
o
anyja neve
o
lakcím
o
adóazonosító jel
o
TAJ szám
o
jogviszony kezdete
o
FEOR szám
o
biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése
o
biztosítás szünetelésének időtartama
o
heti munkaidő
o
bruttó megbízási díj
o
nettó megbízási díj
o
bankszámlaszám
o
munkavégzés helye
Az adatkezelés célja:
a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelés időtartama:
Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől
számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és
társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.
Adatok megismerése:
Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos
adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon
Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek
végzése során az adatkezelése elengedhetetlen. Amennyiben az
Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az
egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak
nem ismerhetik meg.
Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot,
vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a
jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött
napon kötelesek megismerni.
3.10.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az
Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett
művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre:
Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait,
különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon
megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre:
o
érintett publikus neve azonosítás
o
publikus fotója azonosítás
o
publikus e-mail címe kapcsolattartás
o
érintett közösségi oldalon keresztül kapcsolattartás, válaszadás
alapja
o
küldött üzenete
o
érintett általi értékelés, vagy más minőségjavítás, vagy egyéb
művelet
o
művelet eredménye célja
Kommunikáció:
Adatkezelő Érintettel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé,
ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
Adatkezelés célja:
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az
azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak

Adatkezelés időtartama:

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A
közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról
is.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az
Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó
meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett
hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva
iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak
közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem
tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai
segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenőhírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a
közösségi oldal lehetővé teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán
képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az
Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt
összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi
portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni
kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült
felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli
hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott
közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal
adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
érintett kérésére törlésig.

3.10.1. A weboldal által használt közösségi modulok (social plugins)
A plug-in-ok olyan opcionális modulok, amiket különböző közösségi hálózatok (pl. Facebook, Twitter,
Pinterest etc.) biztosítanak és használatukkal a weboldal közvetlenül összekapcsolható a közösségi
oldalakkal, a felhasználók a tartalmakat megoszthatják, illetve reagálhatnak azokra. A közösségi plugin-okat használó weboldalak célja ezen programok használatával a látogatottság és az elérés növelése.
A beépülő modul továbbítja a tulajdonos szolgáltató felé, hogy a felhasználó mely weboldalakat
nyitotta meg. Ha böngészés közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a
szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói
fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra,
hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.
Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel
kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók
adatvédelmi tájékoztatójában találhat információkat.
4. Érintett kérelmeihez kapcsolódó eljárás
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az Érintetti kérelem beérkezésétől
számított 30 napon (1 hónap) belül tájékoztatja az Érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló
kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja Érintettet.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információit és Érintett jogairól szóló tájékoztatást
(Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
• 6.200,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
• megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Adatkezelőt terheli.
Ha a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban megalapozott kétségek merülnek
fel, az Adatkezelő további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk
benyújtását kérheti.
5. Hatóság elérhetősége
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes
adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.A NAIH döntése ellen bírósági
felülvizsgálat kezdeményezhető.
6. Süti (cookie) szabályzat
Más cégekhez hasonlóan mi is használunk sütiket. Honlapunkon ezeket csupán csak arra használjuk, hogy
tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és
ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a
böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem
minden szolgáltatását tudja majd használni.
Mik azok a cookie-k (sütik)?
Az adott honlap a számítógépen vagy mobil eszközökön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek
segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például az esetlegesen már kitöltött űrlap
adatokat, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele,
hogy engedélyezze a cookie-k használatát.
A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el,
valamint nem használjuk azonosításra.
Mire használjuk a cookie-kat?
A weboldalunk a cookie-k segítségével tartja nyilván
⎯ a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
⎯ a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett
webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és
időpontja
⎯ válaszolt-e valamely aktuális szavazás kérdőívünkre
⎯ beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon
⎯ a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és
szolgáltatásaink fejlesztését (a felhasználói élmény javításának érdekében)
⎯ célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon
Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:
⎯ Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra
a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő
működéséhez.
⎯ Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie
file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k
lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje önt a számítógép
?címkéje? alapján.
Harmadik féltől kapott cookie-k:
⎯ Google Analytics: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat
gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a
használhatóságot. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
⎯ Facebook.com: datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát
megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat
hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
⎯ Twitter.com: __utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id;
k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Twitter közösségi oldalon.
Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
⎯ Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/cookies
⎯ accounts.google.com: GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát
megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat
hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például a
www.allaboutcookies.org weboldalon.
A cookie-k eltávolításáról böngészőjében az alábbi linkekre kattintva olvashat részletesen:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari
Flash cookies
7. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver
eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres
biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár,
villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező
károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Debrecen, 2018. április 1.
Szurominé Balogh Adrienn
Szu-Pi-Lux Bt.
8. JOGI NYILATKOZAT

8.1. Felelősség korlátozása:
A Szu-Pi-Lux Bt. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen
okból is következtek be:
⎯ Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
⎯ Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza honlapunk akadálytalan

működését.

⎯ Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
⎯ Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – de főleg

bármilyen adat elvesztése.

⎯ Bármely szoftver nem megfelelő működése.
⎯ Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szu-Pi-Lux Bt. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen
eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A Szu-Pi-Lux Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot előzetes figyelmeztetés nélkül
megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy
megszüntesse. A honlap felhasználója elfogadja, hogy a honlap módosításából, frissítéséből,
működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért a Szu-Pi-Lux Bt. felelősséget nem
vállal.
4. Jelen nyilatkozatban történt bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online
megtalálható a www.swt-sauna.com oldalon.
8.2. Szerzői jogok
Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete a Szu-PiLux Bt. kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a
szerzői jogról).
Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi
következményeket von maga után.
Az oldal bármely elemének felhasználásához a Szu-Pi-Lux Bt. előzetes írásbeli engedélye szükséges.

