
Adatvédelmi nyilatkozat 

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a LUPO VITA Kft., mit Tulajdonos és a NorAqua Kft, mint Üzemeltető birtokolja az oldalainkon 
látható információkat. A www.vizbaratok.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények 
védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása 
és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség 
esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

Az adatkezelő:neve: NorAqua Kft. 

székhely, levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szirom utca 32/B 
telefonszám: 0630/728-2175 
e-mail cím: vizbaratok@gmail.com 
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64555/2013. 

A kezelt személyes adatok köre 
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 
felhasználónév, e-mail cím, jelszó, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének 
azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a 
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer 
a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan 
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - 
össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt 
– küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen 
cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a 
cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az 
adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a 
böngészőben 
•    hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
•    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
•    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
•    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

Adatkezelés jogalapja, célja, módja: Az adatkezelésre a www.vizbaratok.hu internetes oldalon (a továbbiakban: 
Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata 
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal 
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az 
egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok 
önkéntes megadásával adja meg. 

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó 
által rendelkezésre bocsátott adatokatcélhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen 
létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok 
célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az 
adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve 
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak 
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 
lehetséges. 
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az 
azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, 
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy 
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót 
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

Az adatkezelés időtartama 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1


A regisztráció/rendelések során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval/rendeléssel 
kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a 
kérdéses adat törléséig tart. 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a 
naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. 
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési 
kötelezettségek teljesítését. 
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban 
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése 
körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 
Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, 
továbbá bármikor módosíthatja azokat. 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés 
jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai 
helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos 
helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem 
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás 
iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá 
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szirom utca 32/B. 
Elérhetőség: vizbaratok@gmail.com 
Telefonos ügyfélszolgálat: 0630/ 728-2175 

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között 
kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
tv. rendelkezései az irányadók. 

Az Általános Szerződési Feltételeket pedig az alábbi oldalon olvashatja el: ÁSZF 

Az adatvédelmi nyilatkozat letöltéséhez kérjük, kattintson ide: Adatvédelmi nyilatkozat pdf 

LUPO VITA KFT és NorAqua Kft. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
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http://www.vizbaratok.hu/custom/vizbaratok/image/data/vizbaratok-adatvedelem.pdf

