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A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás 
 

Tájékoztatás az érintettek személyes adatainak kezeléséről a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 14. cikke értelmében (a továbbiakban: „rendelet”) 
 
A jelen tájékoztatás célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek arról, milyen személyes adatokat kezelünk, hogyan 
kezeljük őket, milyen célokra használjuk fel, kinek adhatjuk át, hol kaphat tájékoztatást a személyes adatairól, és hol 
gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 
 
Azonosító és elérhetőségi adatok: 
 
Az Ön személyes adatait kezelő adatkezelő a Lyreco CE, SE, Magyarországi Fióktelepe, Salétrom utca 4. 2. em., 1085 
Budapest Cgsz.: 01-17-000726 
 
Profilalkotás 
Az adatkezelő a személyes adatok tekintetében nem alkalmaz profilalkotást, sem automatizált egyéni 
döntéshozatalon alapuló egyéb kezelést. 
 
Az érintett jogai 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, joga van 
az automatizált egyéni döntéshozatal hatálytalanságára beleértve a profilalkotást, joga van a személyes adatok 
hordozhatóságához, továbbá valamely felügyeleti hatóságnál eljárás megindítása iránti kérelmet nyújthat be. Abban 
az esetben ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli, az érintett jogosult arra, 
hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a jogait a gdpr.hu@lyreco.com címre küldött e-mail 
formájában vagy írásban, az adatkezelő címére küldött levél útján gyakorolhatja. 

E-shop 
 
A személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja A személyes adatok kezelésének célja: áru 
eladása a vevőknek, számla kiállítása és az áru feladása.                                                                                                                                                            
A személyes adatok kezelésének alapja: szerződéskötést megelőző és szerződéses jogviszony a Rendelet 6. cikk 1. 
bek. b) pontja, valamint a 6. cikk 1. bek. c) pontja szerinti törvényi kötelezettség teljesítése alapján.                                                                                                                                                    
Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei A személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy harmadik fél jogos 
érdekei céljából nem valósul meg.                                                                                                                                     
Az érintettek kezelt személyes adatainak azonosítása Az érintettek, akiknek a személyes adatait kezelik: az 
ügyfelek és potenciális ügyfelek. 
 
A kezelt személyes adatok köre: cím (titulus), utónév, vezetéknév, kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím. 
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A címzettek azonosítása és kategóriái 
Az adatkezelő a személyes adatokat a külön jogszabály által adatkezelésre felhatalmazott szerveknek – különböző 
intézeteknek és szervezeteknek vagy olyan szerződéses partnereinek (elsősorban adatfeldolgozóknak) adhatja át, 
akik szerződésben vállalták a kezelt személyes adatok védelmére irányuló megfelelő garanciák nyújtását, az alábbiak 
szerint:  

Szállítmányozó vállalatok, fuvarozók a rendelet 6. cikkének 1. bek. b) pontja 

Egyéb felhatalmazott szervezet  általánosan kötelező erejű jogszabály a rendelet 6. cikk 
1) bek. c) pontja szerint  

 
A személyes adatok az érintett hozzájárulásával vagy az utasítása alapján további címzetteknek adhatók át. 
A személyes adatok harmadik országok/nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása 
Az adatkezelő a személyes adatokat az USA-ba (Amerikai Egyesült Államok) továbbítja az EU és USA közötti 
adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségének keretén belül. (Privacy Shield) 
A személyes adatok forrásának azonosítása 
Közvetlenül az érintett személytől (az e-shop weboldalán keresztül, e-mailben, telefonon) 
A személyes adatok tárolásának időtartama 
Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig, de 
legfeljebb 10 évig kezeli. 
Adatszolgáltatási kötelezettség 
A személyes adatok szolgáltatása törvényi/ szerződéses követelmény, ill. a szerződés megkötéséhez szükséges 
követelmény. Az érintett köteles személyes adatokat szolgáltatni, ennek elmulasztása esetén az adatkezelő nem 
garantálja az érintett számára a rendelés teljesítését és kézbesítését.  
 
Marketing  

Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatkezelés célja: marketing megvalósítása (újdonságokról, kedvezményekről és egyéb marketingajánlatokról 

szóló tájékoztatás)  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk 1. bek. a) pontja értelmében 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke alapján a Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontja értelmében. 

Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei 

A személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek céljából – marketingtevékenységek 

végzése – valósul meg 

 

Az érintettek kezelt személyes adatainak azonosítása 

Az érintettek, akiknek a személyes adatait kezelik: az ügyfelek és potenciális ügyfelek. 

A kezelt személyes adatok köre: cím (titulus), utónév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám  A címzettek azonosítása 

és kategóriái 

Az adatkezelő a személyes adatokat a külön jogszabály által adatkezelésre felhatalmazott szerveknek – különböző 

intézeteknek és szervezeteknek vagy olyan szerződéses partnereinek (elsősorban adatfeldolgozóknak) adhatja át, 

akik szerződésben vállalták a kezelt személyes adatok védelmére irányuló megfelelő garanciák nyújtását, az alábbiak 

szerint:  
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Egyéb felhatalmazott szervezet  általánosan kötelező erejű jogszabály a Rendelet 6. cikk 
1) bek. c) pontja szerint 

 

Szerződéses partner (szerződés alapján) 

 

Marketingszolgáltatók 

 

 
a Rendelet 28. cikke 

 

 

A személyes adatok az érintett hozzájárulásával vagy az utasítása alapján további címzetteknek adhatók át. 

A személyes adatok harmadik országok/nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása 

Az adatkezelő a személyes adatokat az USA-ba (Amerikai Egyesült Államok) továbbítja az EU és USA közötti 
adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségének keretén belül. (Privacy Shield) 
A személyes adatok forrásának azonosítása 

Közvetlenül az érintett személytől (személyesen, e-mailben, telefonon, szöveges üzenetek által, az adatkezelő 

honlapján keresztül) 

A személyes adatok tárolásának időtartama 

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig, de 

legfeljebb a hozzájárulástól vagy az utolsó beszerzési igény kielégítésétől számított 5 évig kezeli. 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

Az érintett a személyes adatait önkéntesen nyújtja, hozzájárulás alapján (az adatszolgáltatás nem 

törvényi/szerződéses követelmény), az adatszolgáltatás mellőzése esetén nem kap tájékoztatást az újdonságokról, 

kedvezményekről vagy egyéb marketingajánlatokról.  

 

Az érintett a személyes adatait önkéntesen nyújtja, miközben a jövőben elvárja, hogy tájékoztatást kap a különböző 

marketingtevékenységekről (tájékoztatás az újdonságokról, kedvezményekről és egyéb marketingajánlatokról), 

amelyek a megvásárolt vagy beszerzett szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódnak. Amennyiben nem szolgáltat 

adatokat, nem kap tájékoztatást a az újdonságokról, kedvezményekről és egyéb marketingajánlatokról, egyúttal nem 

kapja meg a szolgáltatást vagy árut sem, amelyet be akar szerezni.    

 

                                               

 


