
Adatkezelési tájékoztató

I. Adatvédelem

Az adatvédelem feladata és a Magic Summer Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) 
elsődleges  célja,  hogy  a  személyes  adatok  kezelését  úgy  alakítsa  ki,  hogy  senkinek  ne 
sérüljenek a  személyiségi  jogai.  A Szabályzat  alapján folytatott  adatkezelésekre  a magyar 
jogszabályok  (2011.  évi  CXII.  törvény az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról ) és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok 
(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) figyelembevételével kerül 
sor.

Személyes  adatokat  csak  akkor  szabad  gyűjteni  és  kezelni,  ha  ezt  a  GDPR  kifejezetten 
engedélyezi. A GDPR fontos célkitűzései:

 törvényes és tisztességes adatkezelés, átláthatóság

 célhoz kötöttség

 adatminimalizálás

 adatfeldolgozás helyessége

 adattárolás korlátozása és törlési koncepciók

 integritás és titoktartás

Amikor Ön ezt  a honlapot  használja,  rögzítjük különböző személyes  adatait.  A személyes 
adatok  olyan  adatok,  amelyek  Önt  személyesen  azonosíthatják.  A  jelen  adatvédelmi 
nyilatkozat  elmagyarázza,  milyen  adatokat  gyűjtünk,  és  mire  használjuk  azokat.  Az 
adatvédelmi nyilatkozat arra is kitér, hogyan és milyen célból történik ez a tevékenység.

II. Az adatkezelő

Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza.

A honlapon végzett adatkezelésért felelős szervezet:
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Adatkezelő: MAGIC SUMMER Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 8200 Veszprém, Stromfeld Aurél utca 8. 3. em. 18.

Ügyvezető: Varga Tamás 

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 19-09-517932

Adószám: 25339327-2-19

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Buhim u. 12.

E-mail cím: info@homeemotion.hu

III. Az adatvédelmi tisztviselő

Társaságunk a GDPR 37.  cikke alapján nem köteles  adatvédelmi  tisztviselő  kinevezésére.
Amennyiben  bármilyen  kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel  kapcsolatban,  kérelmét 
postai úton a Magic Summer Kft. címére (8200 Veszprém, Buhim u. 12.) vagy elektronikusan 
info@homeemotion.hu  címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon 
belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

IV. Jogszabályi alap

A  személyes  adatok  kezelése  csak  akkor  jogszerű,  ha  ezt  lehetővé  teszi  valamelyik 
jogszabály, tehát fennáll a szükséges jogszabályi alap. A GDPR tartalmaz azonban további 
lehetőségeket is.

A személyes adatok kezelése Társaságunknál csak a törvényi rendelkezésekkel összhangban 
történik. Ilyen eset többek között:

 ha rendelkezésre áll a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont)

vagy

 ha  a  személyes  adatokat  valamely  szerződés  teljesítéséhez  vagy  szerződés 
létrehozásához szükséges kezelni

 (GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont)
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V. Az adatok törlésére vonatkozó, általános határidők

A személyes  adatok törlése  az adattörlésre  vonatkozó,  mindenkor  érvényes  törvényi  vagy 
szerződéses  szabályozások  szerint  a  törvényi  és  szerződéses  megőrzési  kötelezettségek 
figyelembevétele  mellett  történik.  Az  olyan  személyes  adatok  törlésére,  amelyekre  nem 
vonatkozik  törvényi  vagy  szerződéses  megőrzési,  illetve  törlési  kötelezettség,  közvetlenül 
azután  kerül  sor,  hogy  azok  nélkülözhetővé  váltak  a  mindenkori  meghatározott  cél 
szempontjából.

 A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. (Számv. tv. 169.§)

 A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. (Számv. tv. 169.§)

 Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

VI. Az Ön adatvédelmi jogai

Az érintettet különböző adatvédelmi jogok illetik meg:

1. Tájékoztatás, helyesbítés és törlés joga

Az érintett személyes jogokra vonatkozólag minden érintettnek joga van tájékoztatást, 
valamint az adatok helyesbítését, vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni 
a kezelőtől, vagy tiltakozni a kezelés ellen, valamint minden érintettnek joga van az 
adathordozhatósághoz.

2. Visszavonási jog

Minden érintettnek  joga van bármikor  visszavonni  hozzájárulását  anélkül,  hogy ez 
érintené  a  hozzájárulás  alapján  a  visszavonás  időpontjáig  végzett  adatkezelés 
jogszerűségét.

3. Panasztétel joga
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Minden érintett jogosult panaszt tenni valamelyik adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, 
ha véleménye szerint megsértették adatvédelmi jogait.

4. Tájékoztatási jog

Minden érintett jogosult megtudni, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását 
törvény  vagy  szerződés  előírja-e,  vagy  azokra  valamely  szerződéskötéshez  van-e 
szükség, hogy az érintett személy köteles-e rendelkezésre bocsátani személyes adatait, 
és  hogy  milyen  lehetséges  következményekkel  járna  az  adatok  rendelkezésre 
bocsátásának megtagadása.

5. Adatkezelési hozzájárulásának visszavonása

Néhány adatkezelési  folyamat  csak az Ön kifejezett  hozzájárulásával  lehetséges.  A 
már megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ehhez elegendő, ha a hozzájárulás 
visszavonását tetszőleges formában közli velünk e-mailben. A visszavonás nem érinti 
a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét. 

6. Panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatóságnál

Adatvédelmi  incidens  során  az  érintettet  megilleti  a  panasztétel  joga  az  illetékes 
felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

              Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

           Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

              E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

              URL: http://naih.hu
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7. Tájékoztatás, tiltás, törlés

Az érvényes törvényi rendelkezések keretében Önnek mindenkor joga van ingyenes 
tájékoztatásra a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az 
adatkezelés  céljáról,  és  adott  esetben  megilleti  Önt  az  adatok  helyesbítésének, 
tiltásának  vagy  törlésének  joga.  Ezzel  kapcsolatban,  valamint  a  személyes  adatok 
további  kérdéseivel  kapcsolatban  bármikor  fordulhat  hozzánk  az 
info@homeemotion.hu e-mail címen.

VII. Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése,  mely a kezelt  személyes  adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést  eredményezi.  Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó 
kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, 
de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy 
képviselője  bejelentést  tesz  a  felügyeleti  hatóságnak  és  tájékoztatja  az  érintettet  is.  
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a 
szükséges  biztonsági  intézkedéseket  az  adatvédelmi  incidens  alapját  adó  sérülés 
megszüntetése,  helyreállítása  céljából.  Az érintettet  értesítjük a  megtett  intézkedésekről  és 
azok eredményéről.

VIII.Adatrögzítés honlapunkon

 Sütik

A sütik kis adatfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek, és amelyeket böngészője tárol.
Az  általunk  használt  sütik  többsége  úgynevezett  munkamenet  süti.  Ezek  honlapunk 
megtekintése után automatikusan törlődnek.  A többi  sütit  végkészüléke mindaddig tárolja, 
amíg  Ön  nem  törli  azokat.  Ezek  a  sütik  teszik  lehetővé  számunkra,  hogy  böngészőjét 
felismerjük a következő látogatáskor. Ön a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást 
kapjon a  sütik  mentéséről,  vagy úgy,  hogy csak  egyes  esetekben  engedélyezze  a  sütiket, 
illetve  a  sütik  elfogadását  meghatározott  esetekben  vagy általában  kizárja,  valamint  hogy 
aktiválja  a  sütik  automatikus  törlését  a  böngésző  bezárásakor.   A  sütik  kikapcsolása 
korlátozhatja a honlap funkcióit. A rendszer a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont alapján elmenti 
azokat  a  sütiket,  amelyek  az elektronikus  kommunikációs  folyamat  végrehajtásához,  vagy 
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bizonyos, Ön által kívánt funkciók (pl. bevásároló kosár funkció) rendelkezésre bocsátásához 
szükségesek. A Magic Summer Kft. kezeli ezeket a sütiket és elsősorban az online shopban 
leadott megrendelései feldolgozására használja.

 Regisztráció online shop oldalunkon

Regisztrálhat online shopunkban, hogy használja az oldal további funkcióit. 

A  regisztráció  során  bekért  kötelező  adatokat  hiánytalanul  meg  kell  adni,  különben 
visszautasítjuk a regisztrációt. Az online shopunkban történő regisztrálás az Ön és a Magic 
Summer  Kft.  közötti  szerződés  teljesítéséhez,  illetve  létrehozásához  szükséges  (GDPR 6. 
cikk. (1) bek. b) pont). A regisztráció során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön 
fenntartja regisztrációját online shopunkban, majd ezt követően töröljük azokat. Ez nem érinti 
a kötelező törvényi megőrzési határidőket.

 Adattovábbítás szerződéskötés esetén áruküldő szolgálatok számára

Személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítésének 
keretében szükséges. Például:  

 az áru szállításával megbízott vállalkozás (MPL futárszolgálat) vagy 

 a fizetési folyamat lebonyolításával megbízott Simplepay fizetési rendszer

 Adatok  ezen  túlmenően  nem kerülnek  továbbításra.   Adatait  nem továbbítjuk  harmadik 
félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, például reklám céljából. Az adatkezelés alapja a 
GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja, amely megengedi a szerződésteljesítés vagy a szerződést 
előkészítő tevékenységek érdekében végzett adatkezelést.

IX. Analitikai eszközök és reklám

 Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics internetes analitikai szolgáltatásának funkcióit használja. A 
szolgáltató a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A 
Google  Analytics  úgynevezett  sütiket  alkalmaz.  Ezek  olyan  szövegfájlok,  amelyeket 
számítógépe elment a számítógépre, és amelyek lehetővé teszik, hogy elemezzük azt, hogyan 
használja a honlapot. A sütik által a honlap használatáról létrehozott információk általában a 
Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak, ahol azokat eltárolják. A Google Analytics 
sütijeink mentése a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján történik. 
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 Google Analytics Remarketing

Honlapunk  használja  a  Google  Analytics  Remarketing  funkcióit  a  Google  AdWords  és 
Google  DoubleClick  készülékeken  túlnyúló  funkcióival  összefüggésben.  A  szolgáltató  a 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ez a funkció 
lehetővé teszi,  hogy a Google Analytics  Remarketing által  készített  reklám célcsoportokat 
összekapcsoljuk  a  Google  AdWords  és  Google  DoubleClick  készülékeken  túlnyúló 
funkcióival.  Ily  módon  másik  végkészülékén  is  megjeleníthetők  az  érdeklődés  alapján 
meghatározott, személyre szabott reklámüzenetek, amelyeket az Ön korábbi internethasználati 
és  böngészési  viselkedése  alapján  valamely  végkészülékén  (például  mobiltelefonján)  már 
Önre szabtak.Ha megfelelő hozzájárulását megadta már a Google-nak, akkor a Google ebből 
a  célból  összekapcsolja  az  Ön internetes  és  applikációs  böngészési  folyamatait  a  Google 
fiókjával.  Ily  módon  ugyanazt  a  személyre  szabott  reklámüzenetet  lehet  eljuttatni  Önhöz 
bármelyik  olyan  végkészülékére,  amelyre  bejelentkezett  Google  fiókjával.  Ennek  a 
funkcióknak a támogatására  a  Google Analytics  rögzíti  a  felhasználók Google-hitelesítésű 
azonosítóját,  amelyeket  átmenetileg  összekapcsol  Google  Analytics  adatainkkal,  hogy 
definiálja és elkészítse a készülékeken túlnyúló reklámmegjelenítések célcsoportjait. Tartósan 
letilthatja a készülékeken túlnyúló remarketing/targeting funkciót oly módon, hogy Google-
fiókjában  kikapcsolja  személyre  szabott  reklámját;  ehhez  kövesse  a  következő 
hivatkozást: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google-fiókjában rögzített  adatok  összevonása  kizárólag  hozzájárulása  alapján  történik, 
amelyet  a Google-nál  adhat  meg vagy vonhat  vissza (GDPR 6.  cikk.  (1) bek.  a)  pontja). 
Azoknál az adatrögzítési folyamatoknál, amelyeket nem lehet összevonni Google fiókjában 
(pl. mert  Önnek nincsen Google fiókja vagy megtiltotta az összevonást),  az adatrögzítés a 
GDPR  6.  cikk.  (1)  bek.  f)  pontján  alapul.  A  jogos  érdek  abból  adódik,  hogy  a  honlap 
üzemeltetőjének  érdeke  fűződik  a  honlap  látogatóinak  reklámcélokra  végzett,  anonimizált 
analíziséhez. További információkat és az adatvédelmi rendelkezéseket megtalálja a Google 
adatvédelmi nyilatkozatában:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

X. Hírlevél 

Ha  szeretné  megrendelni  a  honlapon  felkínált  hírlevelet,  akkor  ehhez  egy  e-mail  címre, 
valamint  olyan  információkra  van szükségünk,  amelyek  lehetővé  teszik  számunkra  annak 
ellenőrzését,  hogy  Ön  a  megadott  e-mail  cím  tulajdonosa,  és  egyetért  a  hírlevél 
megküldésével.  További  adatokat  nem,  illetve  csak  önkéntes  alapon  gyűjtünk.  Ezeket  az 
adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, és nem adjuk tovább harmadik 
fél számára.

A hírlevél kérő űrlapon rögzített adatok kezelése ezáltal kizárólag az Ön hozzájárulása alapján 
történik (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja). Bármikor visszavonhatja az adatok és az e-mail 
cím tárolásához, valamint azok hírlevél küldésére történő használatához adott hozzájárulását, 
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például  a  hírlevélben  található  Leiratkozás  hivatkozásra  kattintva.  A  visszavonás  a 
visszavonásig már elvégzett adatkezelési folyamatok jogszerűségét nem érinti.

Az Ön által levélküldés céljából velünk közölt adatokat a hírlevél lemondásáig tároljuk, majd 
ezután töröljük. Ez nem érinti  a más célra nálunk tárolt  adatokat  (pl. regisztráció céljából 
használt e-mail címeket).

 Jogszabályi alap

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja). Ön 
ezt  a hozzájárulást  bármikor  visszavonhatja.  A visszavonás  a  visszavonásig már  elvégzett 
adatkezelési folyamatok jogszerűségét nem érinti.

 Az adattárolás időtartama

Az  Ön  által  a  hírlevelek  küldése  céljából  velünk  közölt  adatait  a  hírlevél  lemondásáig 
tároljuk, majd ezután töröljük.

XI. Adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató:

E-mail: 

Az  Ön  által  megadott  e-mail  címet  a  regisztráció  lehetővé  tételére,  kapcsolattartásra, 
hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldésére vonatkozó céllal kezeljük. Jelen adat 
kezelésének  jogalapja a  szerződés  teljesítése.  Az adatot  visszavonásig  vagy a  regisztráció 
törléséig, hírlevél esetén az arról való leiratkozásig kezeljük.

Jelszó:

Az  Ön  által  megadott  jelszót  a  felhasználói  fiókba  történő  biztonságos  belépés  céljából 
kezeljük.  Jelen adat  kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése.  Az adatot visszavonásig 
vagy a regisztráció törléséig kezeljük.

Név: 

Az Ön által megadott nevet a regisztráció lehetővé tétele és a szabályszerű számla kiállítása 
céljából  kezeljük.  Jelen  adat  kezelésének  jogalapja  a  szerződés  teljesítése.  Az  adatot  a 
szerződés  teljesítéséhez kapcsolódó adatok esetén 5 évig,  számlázással  kapcsolatos  adatok 
estén 8 évig kezeljük.

Telefonszám: 

Az  Ön  által  megadott  telefonszámot  a  regisztráció  lehetővé  tételére,  számlázással  vagy 
szállítással  kapcsolatos  kérdések  hatékonyabb  egyeztetése  céljából  kezeljük.  Jelen  adat 
kezelésének  alapja  a  szerződés  teljesítése.  Az  adatot  visszavonásig  vagy  a  regisztráció 
törléséig kezeljük.

Irányítószám, város, utca, házszám: 
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Az Ön által megadott címet a regisztráció lehetővé tétele, a szabályszerű számla kiállítása és 
szállítás céljából kezeljük.  Jelen adat  kezelésének alapja a szerződés teljesítése.  Az adatot 
szerződés  teljesítéséhez kapcsolódó adatok esetén 5 évig,  számlázással  kapcsolatos  adatok 
esetén 8 évig kezeljük.

Adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató táblázat

Milyen adatokat gyűjtünk?

Személyes adat Adatkezelés célja Jogalap Időtartam Címzettek köre

E-mail cím regisztráció lehetővé 
tétele

kapcsolattartás

hírlevélre történő 
feliratkozás 

szerződés teljesítése

hírlevél: érintett 
hozzájárulása

visszavonásig vagy

regisztráció törléséig

webshopban/weboldalon 
regisztrált vásárló

Jelszó a felhasználói 
fiókba történő 
belépés

szerződés teljesítése visszavonásig vagy

regisztráció törléséig

webshopban/weboldalon 
regisztrált vásárló

Név regisztráció lehetővé 
tétele

szabályszerű számla 
kiállítása

szerződés teljesítése szerződés 
teljesítéséhez 
kapcsolódó adatok 
esetén 5év

számlázással 
kapcsolatos adatok 
esetén 8év

webshopban/weboldalon 
regisztrált vásárló
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Telefonszám regisztráció lehetővé 
tétele

számlázással vagy 
szállítással 
kapcsolatos 
kérdések 
hatékonyabb 
egyeztetése

szerződés teljesítése szerződés 
teljesítéséhez 
kapcsolódó adatok 
esetén 5év

webshopban/weboldalon 
regisztrált vásárló

Irányítószám regisztráció lehetővé 
tétele

szabályszerű számla 
kiállítása

szállítás

szerződés teljesítése szerződés 
teljesítéséhez 
kapcsolódó adatok 
esetén 5év

számlázással 
kapcsolatos adatok 
esetén 8év

webshopban/weboldalon 
regisztrált vásárló

Város regisztráció lehetővé 
tétele

szabályszerű számla 
kiállítása

szállítás

szerződés teljesítése szerződés 
teljesítéséhez 
kapcsolódó adatok 
esetén 5év

számlázással 
kapcsolatos adatok 
esetén 8év

webshopban/weboldalon 
regisztrált vásárló

Utca, házszám regisztráció lehetővé 
tétele

szabályszerű számla 
kiállítása

szállítás

szerződés teljesítése szerződés 
teljesítéséhez 
kapcsolódó adatok 
esetén 5év

számlázással 
kapcsolatos adatok 
esetén 8év

webshopban/ 
weboldalon regisztrált 
vásárló
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Milyen adatokat osztunk meg?

Megosztás 
szolgáltatókka

l

Adatkezelés 
célja

Jogalap Időtartam Címzettek köre

MPL (Magyar 
Posta Zrt.) 
futárszolgálat

szállítás
szerződés 
teljesítése

megrendelő

webshopban vásárló

Simplepay 
fizetési 
rendszer

megrendelések 
fizetése

szerződés 
teljesítése

megrendelő

webshopban vásárló
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