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BEVEZETÉS  
Dr.  Novák  Rita  egyéni  vállalkozó  (székhely:  8081  Zámoly,  Csalogány  utca  4.;adószám: 67652477-2-27) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát akövetkező tájékoztatónak.
A  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történővédelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelethatályon kı́vül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EUROPAI PARLAMENTES  A  TANACS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  április  27.)  szerint  az  alábbitájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: www.lyamar.hu 
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
 www.lyamar.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 
A tájékoztató módosı́tásai a fenti cı́men történő közzététellel lépnek hatályba. 
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  
Név: Dr. Novák Rita E.V.Székhely: 8081 Zámoly, Csalogány utca 4.E-mail: info@lyamar.hu Telefon: +36 20 349 9920
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  
1. „személyes adat”: azonosı́tott vagy azonosı́tható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; azonosı́tható az a természetes személy, aki közvetlenvagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosı́tó,  például  név,  szám,helymeghatározó adat, online azonosı́tó vagy a természetes személy testi, iziológiai,genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egyvagy több tényező alapján azonosı́tható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nemautomatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  ı́gy  agyűjtés,  rögzı́tés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakı́tás  vagy  megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbı́tás, terjesztés vagy egyéb módontörténő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy összekapcsolás,  korlátozás,törlés, illetve megsemmisı́tés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagybármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeitönállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeitaz  uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az  adatkezelő
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kijelölésére  vonatkozó  különös  szempontokat  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  ismeghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”:  az  a természetes  vagy jogi személy,  közhatalmi szerv,  ügynökségvagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „cı́mzett”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagybármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,hogy  harmadik  fél-e.  Azon  közhatalmi  szervek,  amelyek  egy  egyedi  vizsgálatkeretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyesadatokhoz,  nem minősülnek  cı́mzettnek;  az  emlı́tett  adatok e  közhatalmi  szervekáltali  kezelése  meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  azalkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett  hozzájárulása”:  az  érintett  akaratának önkéntes,  konkrét  és  megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánı́tása, amellyel az érintett nyilatkozatvagy  a  megerősı́tést  félreérthetetlenül  kifejezo ̋  cselekedet  útján  jelzi,  hogybeleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbı́tott, tárolt vagymás  módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisı́tését,elvesztését,  megváltoztatását,  jogosulatlan  közlését  vagy  az  azokhoz  valójogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  
A személyes adatok:

a) kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átláthatómódon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokatne  kezeljék  ezekkel  a  célokkal  össze  nem egyeztethető  módon;  a  89.  cikk (1)bekezdésének  megfelelően  nem  minősül  az  eredeti  céllal  össze  nemegyeztethetőnek  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmikutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  történo ̋  további  adatkezelés  („célhozkötöttség”);
c) az  adatkezelés  céljai  szempontjából  megfelelőek  és  relevánsak  kell,  hogylegyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak  és  szükség  esetén  naprakésznek  kell  lenniük;  minden  észszerűintézkedést  meg  kell  tenni  annak  érdekében,  hogy  az  adatkezelés  céljaiszempontjából  pontatlan  személyes  adatokat  haladéktalanul  töröljék  vagyhelyesbı́tsék („pontosság”);
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e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosı́tását csaka személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; aszemélyes adatok ennél  hosszabb ideig történő  tárolására  csak akkor kerülhetsor,  amennyiben  a  személyes  adatok  kezelésére  a  89.  cikk  (1)  bekezdésénekmegfelelően  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatásicélból  vagy  statisztikai  célból  kerül  majd  sor,  az  e  rendeletben  az  érintettekjogainak  és  szabadságainak  védelme  érdekében  előı́rt  megfelelő  technikai  ésszervezési  intézkedések  végrehajtására  is  igyelemmel  („korlátozotttárolhatóság”);
f) kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezésiintézkedések  alkalmazásával  biztosı́tva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelőbiztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlenelvesztésével,  megsemmisı́tésével  vagy  károsodásával  szembeni  védelmet  isideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelésigazolására („elszámoltathatóság”).

4



2018. május 23.
[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -] Dr. Novák Rita E.V. www.lyamar.hu

ADATKEZELÉSEK  
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
Személyes adat Az adatkezelés célja
Felhasználói név Azonosı́tás, a regisztráció lehetővé tétele. 
Jelszó A felhasználói  iókba történő  biztonságosbelépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez,  a vásárláshoz és aszabályszeru ̋  számla  kiállı́tásáhozszükséges.
E-mail cı́m Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás,  a  számlázással,  vagy  aszállı́tással  kapcsolatos  kérdésekhatékonyabb egyeztetése.
Számlázási  név  és  cı́m  (számlázási  név,utcanév, házszám, település, irányı́tószám) A szabályszerű számla kiállı́tása, továbbá aszerződés  létrehozása,  tartalmánakmeghatározása, módosı́tása, teljesı́tésénekigyelemmel  kı́sérése,  az  abból  származódı́jak  számlázása,  valamint  az  azzalkapcsolatos követelések érvényesı́tése.
Szállı́tási  név  és  cı́m  (számlázási  név,utcanév, házszám, település, irányı́tószám) A házhoz szállı́tás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cı́m Technikai művelet végrehajtása.
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cı́m esetében nem szükséges, hogy személyes adatottartalmazzon.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésévelazonnal. 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  könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  és  közvetetten  alátámasztó  számviteli  bizonylatot  (ideértve  a  főkönyviszámlákat,  az  analitikus,  illetve  részletező  nyilvántartásokat  is),  legalább  8  évig  kell  olvasható  formában,  akönyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  aszemélyes  adatok  címzettjei:  A  személyes  adatokat  az  adatkezelo ̋  sales  ésmarketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
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 Az érintett  kérelmezheti  az adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbı́tését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármelyidőpontban történő visszavonásához.
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Erintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Altalános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ASZF) rögzı́tett esetben és módon kerülhet sor.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülı́r – a naplózás időpontjától számı́tott 6 hónapig tárolja.
 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesı́tését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Hı́rlevél esetén a személyes adatok kezelése a hı́rlevélről, a „Hı́rlevél, DM tevékenység” pontban/oldalon meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagykezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések ellenitiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 8081 Zámoly, Csalogány utca 4. cı́men,
- e-mail útján az info@lyamar.hu e-mail cı́men, 
- telefonon +36 20 349 9920 számon,
- a webáruházban a https://www.lyamar.hu/index.php?route=information/personaldata oldalon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 
7.1. Az  érintett  hozzájárulása,  6.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pont,  az  Infotv.  5.  §  (1)bekezdése, 
7.2. Az  elektronikus  kereskedelemi  szolgáltatások,  valamint  az  információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásáhoztechnikailag  elengedhetetlenül  szükségesek.  A  szolgáltatónak  az  egyéb  feltételek  azonossága  esetén  úgy  kellmegválasztania  és  minden  esetben  oly  módon  kell  üzemeltetnie  az  információs  társadalommal  összefüggőszolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha eza  szolgáltatás  nyújtásához  és  az  e  törvényben  meghatározott  egyéb  célok  teljesüléséhez  feltétlenül  szükséges,azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
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7.3. A számviteli  jogszabályoknak megfelelő  számlát kiállı́tása esetén a 6.  cikk (1)bekezdés c) pontja.
8. Tájékoztatjuk, hogy 

 az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesı́teni. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni és teljesı́teni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás

1. Adatfeldolgozo ́  által  ellátott  tevékenység:  Termékek  kiszállı́tása,  fuvarozás,futárszolgálati tevékenység
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
- Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)

Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 
Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)
info@gls-hungary.com 
Cégjegyzékszám:13-09-111755
Adószám:12369410-2-44
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 

- On-line Kalauz Kft. (1135 Budapest, Palóc utca 4. 3. em. 6)Végzett tevékenység: könyvelési feladatok ellátásaSzámviteli törvényi kötelezettség ellátása
3. Az  adatkezelés  ténye,  a kezelt  adatok  köre:  Szállı́tási  név,  szállı́tási  cı́m,telefonszám, e-mail cı́m.
4. Az érintettek köre: A szállı́tást kérő valamennyi érintett.
5. Az  adatkezelés  célja:  A  megrendelt  csomag  Vásárlo ́  által  megjelölt  cı́mreszállı́tása.
6. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  A  házhozszállı́táslebonyolı́tásáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
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Online izetés
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online izetés 
2. Adatfeldolgozo ́  megnevezése  és  elérhetősége:  OTP  Mobil  Szolgáltato ́  Kft.(székhely:  1093  Budapest,  Közraktár  u.  30-32.,  Ugyfélszolgálat:ugyfelszolgalat@simple.hu , +36 1/20/30/70/ 3-666-611)

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu  
Fizetési tájékoztató:   http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

       Vásárlói ASZF:   http://simplepay.hu/vasarlo-aff
       Impresszum: http://simplepay.hu/impresszum 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cı́m, e-mailcı́m.
4. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: Az online izetés lebonyolı́tása, a tranzakciók visszaigazolásaés  a  felhasználók  védelme  érdekében  végzett  fraud-monitoring  (visszaélésekellenőrzése).
6. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  online  izetéslebonyolı́tásáig tart.
7. Az  adatfeldolgozás  jogalapja:  a  Felhasználó  hozzájárulása,  az  Infotv.  5.  §  (1)bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve  az elektronikus kereskedelemiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
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Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., info@rackhost.hu)A tárhely-szolgáltató e-mail cı́me: info@rackhost.hu   A tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.rackhost.hu/   Telefon: +36 1 445 1200FAX: +36 1 445 1201https://www.rackhost.hu/terms 
Shoprenter.hu Kft. (Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. info@shoprenter.hu)A tárhely-szolgáltató e-mail cı́me: info@shoprenter.hu    A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu   Telefon: +36-1/234-5012https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ 
ListaMester online hı́rlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosı́tja:Bithuszárok Számı́tástechnikai és Szolgáltató Betéti TársaságAdószám: 21158218-2-13Cégjegyzékszám: 13-06-065996 Bejegyzés kelte: 2001/11/07 Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.Képviselő neve:  Mizera Ferenc ügyvezetőStatisztikai számjel: 21158218-7220-212-01Tárhelyszolgáltató: GTS-DatanetWeboldal fejlesztés: Garnet Media Ltd. e-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu Hı́rlevél küldés, levelezési rendszer, tárhely szolgáltatás

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyiszemélyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és atárhely-szolgáltató  közötti  megállapodás  megszűnéséig,  vagy  az  érintettnek  atárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az  adatfeldolgozás  jogalapja:  a  Felhasználó  hozzájárulása,  az  Infotv.  5.  §  (1)bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve  az elektronikus kereskedelemi
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szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethezhasznált cookie”,  „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. A  Weboldalon  tett  látogatások  során  egy  vagy  több  cookie-t  –  azaz  egy-egykaraktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számı́tógépére,amely(ek)  révén  annak  böngészője  egyedileg  azonosı́tható  lesz.  Ezen  cookie-k  aGoogle  által  biztosı́tottak,  felhasználásuk a  Google Adwords rendszerén  keresztültörténik.  Ezeket a cookie-kat  csak egyes al-oldalak látogatása  esetén küldjük el  alátogató  számı́tógépére,  tehát  ezekben  csak  az  adott  al-oldal  meglátogatásánaktényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az ı́gy elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük aGoogle, ezen cookie-k segı́tségével tárolják, ha az Erintett korábban már látogatásttett  a  hirdető  webhelyén,  és  ez  alapján  hirdetéseket  jelenı́tenek meg  az  Erintettrészére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.Az Erintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Googlecookie-jait.  (Azt  is  jelezheti  az  Erintett  számára,  hogy  a  Network  NetworkAdvertising  Initiative  leiratkozási  oldalán  a  külso ̋  szolgáltatók  cookie-jait  isletilthatják.) A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatoka Szolgáltatótól.
Alkalmazott cookie-k:

Atmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Erintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.Allandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie ile-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Erintett az internetes böngészőjében milyen beállı́tást alkalmaz.Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
Biztonsági cookie.
Külső szerverek segı́tik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosı́tást nyújtani az Erintett részére.Elérhetőségük: www.google.com/analytics  
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Amennyiben az Erintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepı́tse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészı́tőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segı́tség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőbenhogyan lehet letiltani a cookie-kat,hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagyhogyan adjon utası́tást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állı́tson be, vagyhogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal 
használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak 
használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az On számára. 
Ezen tı́pusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat 
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja 
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem 
gyűjtenek a látogatót azonosı́tó információkat, vagyis teljesen általános, névtelen 
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesı́tményének 
javı́tására használjuk. Ezen tı́pusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére 
korlátozódik.
employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcı́met tárolja a böngésző 
bezárásáig.
Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosı́t. Elettartama 180 nap.
come_from Beléptetés átirányı́tást végez. Elettartama 10 perc.
predictionio Felhasználó azonosı́tó cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. 
Elettartama 3 hónap.
currency A vásárló pénznemét tárolja. Elettartama 30 nap.
optiMonk cookie
SmartSupp cookie
Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-
azonosı́tója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és 
SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, ı́gy például a Google Keresésben látható 
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy 
megjegyezze az On legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési 
eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett 
látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből 
eredő értékesı́tések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó 
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számı́tógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány 
gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns 
az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesı́tményéről szóló jelentések 
tökéletesı́tése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenı́tésének 
elkerülése.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban 
segı́t a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak 
látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat 
gyűjtsön és jelentést készı́tsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból 
anélkül, hogy egyénileg azonosı́taná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics 
által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból 
készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány 
hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket 
jelenı́tsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az 
interneten.
RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók 
számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve
termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 
izetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzı́tik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. 
Elettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzı́ti a termékeket, amiket utoljára 
megtekintett a látogató. Elettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzı́ti az utoljára megtekintett kategóriát. 
Elettartama 60 nap.
Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kı́vánt 
termékek listáját rögzı́ti. Elettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Erzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált 
teljes nézetre. Elettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a igyelmeztető ablakban elfogadja a 
cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Elettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzı́ti. Elettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenı́tésének feltételeit rögzı́ti (pl. 
volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Elettartama 30 nap.
Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. 
Elettartama 90 nap.
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Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosı́tója. 
Elettartama a böngésző bezárásáig tart.
Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a 
segı́tségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állı́thatók össze, 
és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról.
A Facebook remarketing pixel követőkód segı́tségével a weboldal látogatóinak személyre
szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenı́thet meg a Facebook felületén. A Facebook 
remarketing lista nem alkalmas személyazonosı́tásra. A Facebook Pixellel / Facebook-
képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: 
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók 
nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást
az alábbi linkeken találhat:Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computerChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
3. Az  adatkezelés  ténye,  a kezelt  adatok  köre:  Egyedi  azonosı́tószám,  dátumok,időpontok
4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosı́tása, a „bevásárlókosár” nyilvántartásáraés a látogatók nyomon követése.
6. Az adatkezelés  időtartama,  az  adatok törlésének határidejét  a  következő  oldalon

találja a webáruház felületén: https://www.lyamar.hu/suti-nyilatkozat 
7. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye:  A  cookie-khasználatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
8. Az  érintettek  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogainak  ismertetése:  Az  érintettneklehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállı́tások menüjébenáltalában az Adatvédelem menüpont beállı́tásai alatt.
9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben acookie-k  használatának  kizárólagos  célja  az  elektronikus  hı́rközlo ̋  hálózatonkeresztül  történő  közléstovábbı́tás vagy  arra  az  elő izető  vagy  felhasználó  általkifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásáhoza szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
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GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbáannak  keretein  belül  igénybe  veszi  a  Google  konverziókövető  szolgáltatását.  AGoogle  konverziókövetés  a  Google  Inc.  elemző  szolgáltatása  (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor  Felhasználo ́  egy  weboldalt  Google-hirdetés  által  ér  el,  akkor  egy  akonverziókövetéshez  szükséges  cookie  kerül  a  számı́tógépére.  Ezeknek a  cookie-knak  az  érvényessége  korlátozott,  és  nem  tartalmaznak  semmilyen  személyesadatot, ı́gy a Felhasználó nem is azonosı́tható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nemjárt le,  akkor a Google és  az adatkezelő is láthatja,  hogy Felhasználó  a hirdetésrekattintott.
4. Minden  Google  AdWords  ügyfél  másik  cookie-t  kap,  ı́gy  azokat  az  AdWordsügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segı́tségével szereztek – azt acélt  szolgálják,  hogy az AdWords konverziókövetést  választó  ügyfeleinek számárakonverziós statisztikákat készı́tsenek. Az ügyfelek ı́gy tájékozódnak a hirdetésükrekattinto ́  és  konverzióköveto ̋  cı́mkével  ellátott  oldalra  továbbı́tott  felhasználókszámáról.  Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá,  melyekkel  bármelyikfelhasználót azonosı́tani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutası́thatja azáltal,hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepı́tésének lehetőségét. Ezután On nem fogszerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További  információ  valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi  oldalonérhető el:  www.google.de/policies/privacy/
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)webelemzo ̋  szolgáltatása.  A  Google  Analytics  úgynevezett  „cookie-kat”,szövegfájlokat  használ,  amelyeket  a  számı́tógépére  mentenek,  ı́gy  elősegı́tikFelhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 
2. A  Felhasználo ́  által  használt  weboldallal  kapcsolatos  cookie-kkal  létrehozottinformációk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.Az  IP-anonimizálás  weboldali  aktiválásával  a  Google  a  Felhasználó  IP-cı́mét  azEurópai  Unio ́  tagállamain  belül  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szólómegállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidı́ti. 
3. A teljes IP-cı́mnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbı́tására és ottanilerövidı́tésére  csak  kivételes  esetekben  kerül  sor.  Eme  weboldal  üzemeltetőjénekmegbı́zásából  a  Google  ezeket  az  információkat  arra  fogja  használni,  hogykiértékelje,  hogyan használta a Felhasználó  a honlapot,  továbbá,  hogy a weboldalüzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készı́tsen, valamint,hogy a  weboldal-  és  az  internethasználattal  kapcsolatos  további  szolgáltatásokatteljesı́tsen. 
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbı́tott IP-cı́metnem  vezeti  össze  a  Google  más  adataival.  A  cookie-k  tárolását  a  Felhasználó  aböngészőjének  megfelelo ̋  beállı́tásával  megakadályozhatja,  azonban  felhıv́jukigyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem mindenfunkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Googlegyűjtse  és  feldolgozza  a  cookie-k  általi,  a  Felhasználo ́  weboldalhasználattalkapcsolatos adatait (beleértve az IP-cı́met is), ha letölti és telepı́ti a következő linkenelérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
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HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi  XLVIII.  törvény  6.  §-a  értelmében  Felhasználo ́  előzetesen  és  kifejezettenhozzájárulhat ahhoz,  hogy Szolgáltató  reklámajánlataival,  egyéb  küldeményeivel  aregisztrációkor  megadott  elérhetőségein  megkeresse.   A  Szolgáltato ́  kiemeltigyelmet  fordı́t  az  általa  kezelt  elektronikus  levélcı́mek  felhasználásnakjogszerűségére, ı́gy azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel(tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
2. Továbbá Ugyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhatahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adataitkezelje.  Az  e-mail  cı́mek  kezelése  elsősorban  az  Erintett  azonosı́tását,  amegrendelések teljesı́tése,  szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartástszolgálja, ı́gy elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
3. Szolgáltato ́  nem  küld  kéretlen  reklámüzenetet,  és  Felhasználo ́  korlátozás  és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetbenSzolgáltató  minden -  a  reklámüzenetek küldéséhez  szükséges  -  személyes  adatáttörli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.Felhasználo ́  a  reklámokról  leiratkozhat  az  üzenetben  lévo ̋  linkre  kattintva.  ASzolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ASZF változása esetén a változásokravonatkozó,  valamint  a  Szolgáltato ́  egyéb  hasonlo ́  szolgáltatásaira  vonatkozótájékoztatást  a  Szolgáltató  bizonyos  esetekben  elektronikus  formában,  e-mailbenjuttatja el  az Erintettek részére.  Az ilyen értesı́téseket azonban a Szolgáltató nemhasználja reklámozási célra.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcı́mekre hirdetést vagy reklámot (hı́rlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Erintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előı́rásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hı́rlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató ahı́rlevél igénybevétele során az Erintett által megadott adatokat kezeli.Hı́rlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Erintett hı́rlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Erintett a hı́rlevélről le nem iratkozik a hı́rlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hı́rlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hı́rleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Erintettet. Az Erintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hı́rlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hı́rlevélről.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cı́m. Azonosı́tás,  a  hı́rlevélre  való  feliratkozáslehetővé tétele. 
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
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A feliratkozás kori IP cı́m Technikai művelet végrehajtása.
5. Az érintettek köre: A hı́rlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, pushüzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,termékekről, akciókról, új funkciókról, egyedi ajánlatokról, stb. 
7. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  a  hozzájárulónyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH-100534/2016., NAIH-142163/2018.
9. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  aszemélyes  adatok  címzettjei:  A  személyes  adatokat  az  adatkezelo ̋  sales  ésmarketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az érintett  kérelmezheti  az adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbı́tését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármelyidőpontban történő visszavonásához.
11. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagykezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések ellenitiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 8081 Zámoly, Csalogány utca 4. cı́men,
- e-mail útján az info@lyamar.hu e-mail cı́men, 
- telefonon +36 20 349 9920 számon.

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hı́rlevélről.
13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeirőlés egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a nálukhozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.  Az ebben a nyilvántartásbanrögzített  -  a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a  hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásávaladható át.

14. Tájékoztatjuk, hogy 
 az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. köteles a személyes adatokat megadni, ha hı́rlevelet szeretne kapni tőlünk.
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 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Onnek hı́rlevelet küldeni.
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PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév Azonosı́tás, kapcsolattartás.
E-mail cı́m Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cı́m Azonosı́tás,  a  megrendelt  termékekkelkapcsolatosan  felmerülo ̋  minőségikifogások,  kérdések  és  problémákkezelése.
2. Az  érintettek  köre:  A  webshop  weboldalon  vásárló  és  minőségi  kifogással  élő,panaszt tevő valamennyi érintett.
3. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje: A  felvett  kifogásrólfelvett  jegyzőkönyv,  átirat  és  az  arra  adott  válasz  másolati  példányait  afogyasztóvédelemről szóló  1997. évi  CLV. törvény 17/A.  § (7) bekezdése alapján 5évig kell megőrizni.
4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  aszemélyes  adatok  címzettjei:  A  személyes  adatokat  az  adatkezelo ̋  sales  ésmarketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az érintett  kérelmezheti  az adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbı́tését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármelyidőpontban történő visszavonásához.
6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagykezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések ellenitiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 8081 Zámoly, Csalogány utca 4. cı́men,
- e-mail útján az info@lyamar.hu e-mail cı́men, 
- telefonon +36 20 349 9920 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, azInfotv.  5.  §  (1)  bekezdése,  és  a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény17/A. § (7) bekezdése.
8. Tájékoztatjuk, hogy 

 a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
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 a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az  adatgyűjtés  ténye,  a  kezelt  adatok  köre:Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.  közösségi  oldalakonregisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános pro ilképe.
2. Az  érintettek  köre:  Valamennyi  érintett,  aki  regisztrált  aFacebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,termékeinek,  akcióinak  vagy  magának  a  weboldalnak  a  megosztása,  illetve„lájkolása”, népszerűsı́tése.
4. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje,  az  adatokmegismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye  és  az  érintettekadatkezeléssel  kapcsolatos  jogainak  ismertetése:  Az  adatok  forrásáról,  azokkezeléséről,  illetve az átadás  módjáról,  és  jogalapjáról  az  adott  közösségi  oldalontájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, ı́gy azadatkezelés  időtartamára,  módjára,  illetve  az  adatok  törlési  és  módosı́tásilehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  önkéntes  hozzájárulása  személyes  adataikezeléséhez a közösségi oldalakon.
6. Facebook  pixel  (Facebook  cookie) A  Facebook-képpont  olyan  kód,  amelynek  asegı́tségével  a  honlapon jelentés  készül  a  konverziókról,  célközönségek állı́thatókössze,  és  az oldal tulajdonosa részletes elemzési  adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról.  A  Facebook  remarketing  pixel  követőkód  segı́tségével  a  weboldallátogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenı́thet meg a Facebookfelületén.  A  Facebook  remarketing  lista  nem  alkalmas  személyazonosı́tásra.  AFacebook  Pixellel  /  Facebook-képponttal  kapcsolatosan  további  információt  itttalálhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK  
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelo ̋  a  beérkezett  e-maileket,  üzeneteket,  telefonon,  Facebook-on  stb.megadott  adatokat az érdeklődő  nevével  és  e-mail  cı́mével,  valamint  más,  önkéntmegadott  személyes  adatával  együtt,  az  adatközléstől  számı́tott  legfeljebb  2  évelteltével törli.
3. E  tájékoztatóban  fel  nem  sorolt  adatkezelésekről  az  adat  felvételekor  adunktájékoztatást.
4. Kivételes  hatósági  megkeresésre,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  másszervek  megkeresése  esetén  a  Szolgáltató  köteles  tájékoztatás  adására,  adatokközlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt ésaz adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,amely a megkeresés céljának megvalósı́tásához elengedhetetlenül szükséges.
6. A  www.lyamar.hu weboldalon  a  vevő  általi  termékvéleményezésnél  a  vevő  általönként megadott adatokat a webáruház nem használja fel, a vevő kérésére törli, azvisszavonásig szerepel.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga
On  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogyszemélyes adatainak kezelése folyamatban van-e,  és ha ilyen adatkezelés folyamatbanvan, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhozhozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog
On jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbı́tsea rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Onjogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok  –  egyebek  mellett  kiegészı́tőnyilatkozat útján történő – kiegészı́tését.

3. A törléshez való jog
On jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rávonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Onre vonatkozó
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személyes  adatokat  indokolatlan  késedelem  nélkül  törölje  meghatározott  feltételekesetén.
A  törlés  nem  vonatkozik  a  jogszabály  (pl.  számviteli  szabályozás)  alapján  szükségesadatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha  az  adatkezelő  nyilvánosságra  hozta  a  személyes  adatot,  és  azt  törölni  köteles,  azelérhető  technológia  és  a  megvalósı́tás  költségeinek  igyelembevételével  megteszi  azésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy On kérelmezte a szóban forgószemélyes  adatokra  mutato ́  linkek  vagy  e  személyes  adatok  másolatának,  illetvemásodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
On jogosult arra,  hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,  ha az alábbifeltételek valamelyike teljesül: On  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  azidőtartamra vonatkozik,  amely lehetővé  teszi,  hogy az adatkezelő  ellenőrizze aszemélyes adatok pontosságát;  az adatkezelés jogellenes, és On ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,de  On  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesı́téséhez  vagyvédelméhez;  On tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik,  amı́g  megállapı́tásra  nem kerül,  hogy  az  adatkezelő  jogos  indokaielsőbbséget élveznek-e On jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 
On jogosult arra,  hogy a rá  vonatkozó,  általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátottszemélyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumbanmegkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik  adatkezelőnektovábbı́tsa  anélkül,  hogy  ezt  akadályozná  az  az  adatkezelő,  amelynek  a  személyesadatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 
On  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzonszemélyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az emlı́tett rendelkezéseken alapulópro ilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
25



2018. május 23.
[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -] Dr. Novák Rita E.V. www.lyamar.hu

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, On jogosultarra,  hogy  bármikor  tiltakozzon  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  e  célból  történőkezelése ellen, ideértve a pro ilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshezkapcsolódik.  Ha  On  tiltakozik  a  személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés  érdekébentörténo ̋  kezelése  ellen,  akkor  a  személyes  adatok  a  továbbiakban  e  célból  nemkezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a pro ilalkotást
On jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –ideértve a pro ilalkotást is – alapuló  döntés hatálya,  amely rá  nézve joghatással járnavagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: On  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesı́tése  érdekébenszükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszilehetővé,  amely  On  jogainak  és  szabadságainak,  valamint  jogos  érdekeinekvédelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapı́t; vagy On kifejezett hozzájárulásán alapul.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  
Az  adatkezelo ̋  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelembeérkezésétől  számı́tott  1  hónapon  belül tájékoztatja  Ont  a  fenti  kérelmek  nyománhozott intézkedésekről. 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbı́tásáról azadatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számı́tott  1hónapon belül tájékoztatja Ont. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket On kérelme nyomán,  késedelem nélkül, delegkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Öntaz intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arról,  hogy On panaszt nyújthat bevalamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bı́rósági jogorvoslati jogával.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósı́tásköltségei,  továbbá  az  adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és  céljai,  valamint  atermészetes  személyek  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,  változó  valószı́nűségű  éssúlyosságu ́  kockázat  igyelembevételével  megfelelo ̋  technikai  és  szervezésiintézkedéseket  hajt  végre  annak  érdekében,  hogy  a  kockázat  mértékének  megfelelőszintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
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a) a személyes adatok álnevesı́tését és titkosı́tását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatosbizalmas  jellegének biztosı́tását,  integritását,  rendelkezésre  állását  és  ellenállóképességét;
c) izikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyesadatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben visszalehet állı́tani;
d) az  adatkezelés  biztonságának  garantálására  hozott  technikai  és  szervezésiintézkedések  hatékonyságának  rendszeres  tesztelésére,  felmérésére  ésértékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL  
Ha  az  adatvédelmi  incidens  valószı́nűsı́thetően  magas  kockázattal  jár  a  természetesszemélyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkültájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell azadatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a továbbitájékoztatást  nyújtó  egyéb  kapcsolattartó  nevét  és  elérhetőségeit;  ismertetni  kell  azadatvédelmi incidensből  eredő,  valószı́nűsı́thető  következményeket;  ismertetni  kell azadatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,beleértve  adott  esetben  az  adatvédelmi  incidensből  eredo ̋  esetleges  hátrányoskövetkezmények enyhı́tését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: az  adatkezelo ̋  megfelelő  technikai  és  szervezési  védelmi  intézkedésekethajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintettadatok  tekintetében  alkalmazták,  különösen  azokat  az  intézkedéseket  –  mintpéldául  a  titkosı́tás  alkalmazása  –,  amelyek  a  személyes  adatokhoz  valóhozzáférésre fel  nem jogosı́tott személyek számára  értelmezhetetlenné teszikaz adatokat; az adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenst  követően  olyan további  intézkedésekettett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékoztatás  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.  Ilyen esetekben azérintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyanhasonló intézkedést kell hozni, amely biztosı́tja az érintettek hasonlóan hatékonytájékoztatását.
Ha  az  adatkezelő  még  nem  értesı́tette  az  érintettet  az  adatvédelmi  incidensről,  afelügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószı́nűsı́thetőenmagas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  
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Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelentiaz 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidensvalószı́nűsı́thetően  nem  jár  kockázattal  a  természetes  személyek  jogaira  ésszabadságaira nézve.  Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,  mellékelni kellhozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  
Az  adatkezelo ̋  esetleges  jogsértése  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  ésInformációszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cı́m: 1530 Budapest, Posta iók: 5.Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ezen felül az Erintett bı́róság előtt is érvényesı́theti jogait.
Amennyiben az Erintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Erintettel szembeni kártérı́tés érvényesı́tésére. A Szolgáltató ilyenesetben minden tőle telhető segı́tséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapı́tása céljából.
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ZÁRSZÓ  
A tájékoztató elkészı́tése során igyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 
- A  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint a 95/46/EK rendelethatályon  kıv́ül  helyezéséről  (általános  adatvédelmi  rendelet) AZ  EUROPAIPARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
- 2011.  évi  CXII.  törvény  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  azinformációszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmigyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről ésegyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hı́rközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  vélemény  a  viselkedésalapu ́  online  reklám  bevált  gyakorlatáravonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  ajánlása  az  előzetestájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) atermészetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint a 95/46/EK rendelethatályon kıv́ül helyezéséről
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