
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Az Easy Group Kft. mint (Eladó) (székhely: 3043 Egyházasdengeleg,Rákóczi út 40.) internetes 

áruházat üzemeltet, amelynek során a webáruházba látogatók és ezen termékeket vásárlók 

(Vásárlók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Eladó ezúton tájékoztatja a 

Vevőket, hogy a webáruházban az általa kezelt személyes adatkezelésről 

A Vevő a webáruházba való belépéskor és annak használatával elfogadja az alábbiakat, és 

hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

A vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés célja a webáruházon keresztül történő vásárlás 

dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött vásárlás 

teljesítésének biztosítása. 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A Vevő önkéntes hozzájárulása alapján történik az adatkezelés. A hozzájárulást a Vevő vásárlás 

megkezdésével, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

Az Easy Group Kft. mint (Eladó) (székhely: 3043 Egyházasdengeleg,Rákóczi út 40.)  

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A vásárlás során megadott adatok kezelését az Eladó a mindenkori hatályos jogszabályokban 

rögzített ideig kezeli, azt követően véglegesen törli. 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE 

A vásárlás során az alábbi adatok rögzítése kötelező: 

 e-mail cím 

 teljes név 

 számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

 szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) 

 ország 

 telefonszám, szállítás estén más 

Az adatok megadását követően az Eladó e-mailben értesíti a vevőt a regisztráció sikerességéről. 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, 

ADATFELDOLGOZÁS 

Az adatokat elsődlegesen az Eladó illetve az Eladó belső munkatársai jogosultak megismerni, 

akik ezeket az adatokat a megrendelés teljesítése érdekében ismerik meg, azonban azokat nem 

teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át. 

A vásárlás teljesítése során az adatok a futárszolgálat és csomagolást végző alvállalkozó részére 

átadásra kerülnek. Az Eladó az külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

7. ADATBIZTONSÁG 

Az Eladó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vevők által megadott személyes 

adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA 

Az Eladó kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak 

jogszerűségére. A Vevő által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot 

tartalmazó leveleket az Eladó csak a Vevő kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő 

feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 



Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Vevő előzetes értesítése 

mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás 

használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban 

foglaltakat. 

 


