
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Bevezető

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja,
hogy tájékoztatást  adjon Hajduné Varga  Judit,  Szeged,  Magyar  u.  202.  6771 ,  a  továbbiakban:
Eladó) által Általános Szerződési Feltételek szerint a www.boszorkanysziget.hu, (a továbbiakban:
Felület) szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során követett és
alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. 

Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát az Eladó - tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon
igénybe vevő természetes személyek, a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k) magánszféráját -
magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Felületen a mindenkor elérhető a Általános Szerződési Feltételek
rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott  rendelkezések és fogalmak
jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont. 

Az Eladó kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési
tájékoztató  és  a  hatályos  jogszabályok  (ideértve  különösen,  de  nem  kizárólagosan  az  Európai
Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az
információs önrendelkezési  jogról  és az információszabadságról  szóló 2011.  évi  CXII.  törvény)
rendelkezéseinek. 

Jelen  Tájékoztató  a  Felületen  folyamatosan  elérhető.  Az  Eladó  elkötelezett  a  Felhasználók
személyes  adatainak  védelme  iránt,  kiemelten  fontosnak  tartja  a  Felhasználók  információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Eladó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát
szolgálja. A Felület böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg
adatot is szolgáltat. 

A Felhasználó a Felület látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok
egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével tudomásul veszi, illetve hozzájárul,
hogy  adatot  szolgáltasson  az  Eladó  számára,  és  elfogadja,  hogy  a  Felület  egyes  részeinek
látogatásához,  egyes  Szolgáltatások  igénybevételéhez  szükséges  bizonyos  személyes  adat(ok)
önkéntes szolgáltatása.

Az Eladó általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett
hozzájárulása,  valamint  a  Társaság  előzetesen  meghatározott  jogos  érdeke  alapján,  illetve
jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. 

2. Az Eladó adatai

Hajduné Varga Judit fitoterapeuta
Szeged, Magyar. u. 202. 6771
E-mail: info@boszorkanysziget.hu
WWW: https://www.boszorkanysziget.hu
Adószám: 54608863-1-26
Tárhelyszolgáltató:
Magyar Hosting Kft.



H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
+36 1 700 2323
info@mhosting.hu

3. Az Eladó általi egyes adatkezelések

3.1. Megrendelés

Az  Eladó  kizárólag  a  megrendelések  kiszolgálása,  a  számlák  kiállítása  és  a  szállítási  adatok
kitöltése  miatt  kezeli  a  Felhasználók  adatait.  Azokat  harmadik  félnek  át  nem adja,  a  rendelés
lezárultával,  illetve  az  elállás  folyamatának  végén  törli,  egyedül  a  számlaadási  kötelezettség
teljesítése miatti időtartamban tartja meg ezeket az adatokat.
Adatokat  egyedül  a  Felület  Kosár  oldalán  kér  be.  Ezen  adatokat  a  könnyebb  kitöltés  miatt  a
Felhasználó készülékén megjegyezteti az arra alkalmas böngészőprogramban (Local Storage), de
ezek az adatok csak a Megrendelés gombra kattintva hagyják el a Felhasználó készülékét.

4. Cookie-k

4.1. Általános információ

Az Eladó a Szolgáltatásainak nyújtása során a Felület,  a Szolgáltatások megfelelő működése,  a
Felület  alapvető  és  kényelmi  funkcióinak  biztosítása,  a  felhasználói  élmény  fokozása,  a
Szolgáltatásokban  rejlő  lehetőségek  kiaknázása,  a  Felhasználók  viselkedésének  figyelemmel
kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő cookie-kat (pl. egy munkamenetre szóló vagy
tartós böngésző cookie, flash cookie.) használja. 
A HTTP-cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld  a  szervernek  minden,  a  szerver  felé  irányított  kérés  alkalmával.  A sütiket  maga  a
webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített
könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie bármikor törölhető a böngészőből. 

4.2. Session cookie 

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Felület és annak egyes funkciói
működéséhez, a Felületen történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás elősegítése érdekében a
rendszer  „session  cookie”-val  (munkamenet  cookie)  azonosítja  a  bejelentkezett  Felhasználó
számítógépét. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a
Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a
Felhasználó milyen más weboldalakon, a Felület milyen aloldalain/alfelületein járt.

4.3. 3rdparty cookie-k –harmadik fél cookie-k 

A Third-party  cookie-kat  ugyan  a  Felület  megtekintésekor,  de  nem az  Eladó  (al)domain-jéről,
hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a
Felhasználó böngészője, tekintettel arra, hogy a Felület részben ilyen Third-party modulokból áll. A
Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például
valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-
k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak
tekintetében,  amelyek  tartalmazzák  a  harmadik  fél  ún.  Thirdparty  moduljait  (például  hirdetési
modulját,  hirdetéseit).  A legtöbb böngésző adatvédelmi  beállításai  lehetővé  teszik  a  Third-party
cookie-k blokkolását/letiltását. A Third-party cookie-k felett az Eladónak nincs ellenőrzési jogköre,
ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k)



kapcsolatos  tájékoztatóit.  (Google  Analytics  (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/),
Facebook (facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation).

5. A személyes adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog) 

A  Felhasználó  kérelmezheti  az  Eladó 2.  pontban  meghatározott  elérhetőségein
személyazonosságának  igazolásával,  hogy  az  Eladó  indokolatlan  késedelem nélkül  törölje  a  rá
vonatkozó személyes adatokat, az Eladó pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e)  a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy tagállami  jogban  előírt  jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 

6. Adatvédelmi intézkedések

6.1.  Bírósági  jogorvoslat,  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  való
fordulás lehetősége

Az Eladó  mindent  elkövet,  hogy  a  személyes  adatok  kezelése  a  jogszabályoknak  megfelelően
történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az
Eladó 2. pontban meghatározott elérhetőségeire. 

Tájékoztatjuk,  hogy  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál  (cím:  1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400,
fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki
vizsgálatot  kezdeményezhet  arra  hivatkozással,  hogy  személyes  adatok  kezelésével,  illetve  a
közérdekű  adatok  vagy  a  közérdekből  nyilvános  adatok  megismeréséhez  fűződő  jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

6.2 Adatbiztonság 

Az  Eladó  megteszi  a  szükséges  technikai  és  szervezési  intézkedéseket,  és  megfelelő  eljárási
szabályokat  alakít  ki  annak  érdekében,  hogy  biztosítsa  a  személyes  adatok  biztonságát  az
adatkezelés  teljes  folyamata  során.  Az  Eladó  kötelezi  magát,  hogy  gondoskodik  az  adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett,  tárolt,  illetve kezelt  adatok védettek
legyenek,  illetőleg  megakadályozza  azok  megsemmisülését,  jogosulatlan  felhasználását  és
jogosulatlan megváltoztatását. A kommunikáció titkosított csatornán keresztül zajlik a Felhasználó
böngészője és a webszerverek között. 


