
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – www.italmuhely.hu 
  

Az Italműhely Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) 

a www.italmuhely.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat 

üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók 

(továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével 

összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon 

általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében 

követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának 

módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja 

látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat 

bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal 

összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az 

alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

  

1. DEFINÍCIÓK 

 

1. érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján 

azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes 

személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az 

érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret 

-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 

beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy 

egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez; 

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok 

törlését kéri; 

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt 

az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 

az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 

felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 



felhasználása, lekérdezése, továbbítása,nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 

módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 

technikai feladatot az adatokon végzik; 

8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel 

kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 

9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 

helyreállításuk többé nem lehetséges; 

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 

végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az adatkezelés célja: 

A webáruházban leadott megrendelések teljesítése, rendelések kiszállítása, 

számlázás, hírlevél küldése. 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 

5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása 

alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 



2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ennek értelmében az adatkezelés 

jogalapja a Felhasználó önkéntes, előzetes hozzájárulása. 

  

4. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE 

 

Név: Italműhely Kft 

Székhely: 1182 Budapest, Nemeske u. 21/a. 

Képviselő neve: Neumann-Bódi Edit 

Cégjegyzék szám: 0109198251 

Adószám: 25074664-2-43 

Telefonszám: +36-30/228-0736 

E-mail: kapcsolat@italmuhely.hu 

  

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az italmuhely.hu webáruházban nem kell regisztrálni. A Vásárlók adatainak 

kezelésének időtartama a megrendelés elküldésével kezdődik és annak 

kérelemre történő törléséig tart. Az adatok törlése 

az kapcsolat@italmuhely.hu e-mail címen kérhető. Az adatok törlése akkor 

lehetséges, ha a Vásárlónak folyamatban lévő megrendelése nincsen. A törlés 

határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. 

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél 

feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le 

nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy 

nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai 

úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezését követően 

(emailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) törli a 

Felhasználó adatait és a továbbiakban hírlevelet nem küld a Felhasználó 

részére. 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, 

amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig 

tárolja. 
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Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli 

jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, 

valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott 

további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
Technikai adatok 

A Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer, a használt böngésző. 

Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá; A 

Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet 

következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap 

technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra – tehát 

személyes azonosításra alkalmatlan módon- használja fel. 

Regisztráció 

A Honlapon nincs szükség regisztrációra, a vásárláshoz szükséges adatokat kell 

megadni. 

A vásárlás során kötelezően megadandó adatok köre: 

– saját e-mail cím, amely egyben egyedi azonosítóként is szolgál 

– teljes név 

– telefonszám 

– Számlázási adatok 

– Szállítási adatok 

Hírlevél 

Hírlevél feliratkozás esetén a Felhasználó email címét illetve teljes nevét köteles 

megadni a Szolgáltató részére. A hírlevél direkt marketing elemekkel 

rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a 

Felhasználó által megadott adatokat kezeli. 

  

7. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

A Szolgáltató (adatkezelő) a www.italmuhely.hu honlap látogatása során 

úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. 

A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit a Szolgáltató 

(adatkezelő) honlapja, a felhasználók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy 

elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a Szolgáltató (adatkezelő) 



honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, 

statisztikai jellegű információt gyűjtsön a Szolgáltató (adatkezelő) a 

felhasználókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem 

alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól 

való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének 

azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 

megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése és a szolgáltatás 

hatékonyságának növelése. A Szolgáltató (adatkezelő) a szolgáltatás nyújtása, 

a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása 

érdekében rögzíti azon látogatói adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 

technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 

A Szolgáltató (adatkezelő) a naplóállományok elemzése során felmerült 

adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének 

azonosítására nem törekszik. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót 

tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó 

eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig 

hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén. Az érintettnek 

lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a böngészők menüjében; 

A Honlap külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató 

hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg 

elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat 

gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató 

(adatkezelő) minden felelősségét kizárja. 

A www.italmuhely.hu honlapon különösen használt sütik: 

1.  Szigorúan szükséges sütik (strictlynecessarycookies/necessary) 

Név Szolgáltató Cél Típus Lejárat 

wordpress_session italmuhely.hu A honlap megfelelő 

működésének 

biztosítása 

Session 

sütik 

Munkamenet 

vége 

wp_woocommerce_session italmuhely.hu A honlap megfelelő 

működésének 

biztosítása 

Session 

sütik 

2 nap 

cookielawinfo-checkbox-

neccesary 

italmuhely.hu A honlap megfelelő 

működésének 

biztosítása 

Session 

sütik 

1 óra 



 

 

2. Teljesítmény sütik (performance cookies/statistics) 

Név Szolgáltató Cél Típus Lejárat 

_ga, _gid, gat Google Analytics Információ gyűjtése azzal 

kapcsolatban, hogyan 

használják látogatóink 

weboldalunkat. 

Statisztikai célú sütik 2 év, 1 nap, 1 perc 

 

3. Funkcionális sütik (functionalitycookies/preferences) 

Név Szolgáltató Cél Típus Lejárat 

woocommerce_items_in_cart italmuhely.hu A honlap megfelelő 

működésének 

biztosítása 

Biztonsági 

funkcionális 

sütik 

Munkamenet 

vége 

woocommerce_cart_hash italmuhely.hu A honlap megfelelő 

működésének 

biztosítása 

Biztonsági 

funkcionális 

sütik 

Munkamenet 

vége 

 

 

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai 

jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére 

nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez 

feltétlenül szükséges. (futár) 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések 

teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet 

igénybe: 

Tárhelyszolgáltató: 

Lampyon Hungary Kft. 

Címe: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56. 

Email: info@lampyon.com 

Telefon: 06 1 382 1668 



 

Adatfeldolgozók: 

 

Kiszállító partner (Győr és környéke): Baranyai Gyula e.v. 9011 Nagyszentiván, 

Nagyhegy u. 21/A, adószám: 68151979-2-28, elérhetőség: +36703212177, 

izlelohelygyor@gmail.com 

Kiszállító partner országosan: Csomagpont Logisztika Kft. 1067 Budapest, 

Szondi utca 15, adószám: 26704058-2-42, elérhetőség: +3616224497, 

info@csomagpont.com 

 

Fejlesztő: Galgóczi Olivér Levente e.v. 7500 Nagyatád, Kossuth utca 1. B lcsh. 1. 

emelet 1. ajtó, adószám: 55350745-1-34 

 

Pénzügyi szolgáltatók: nincs 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására 

kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó 

hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy 

részére továbbítani. 

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

  

9. ADATBIZTONSÁG 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók 

által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció 

során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan 

korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok 

jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

  

10.  FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
10.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá 

vonatkozó személyes adatokról. 



Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt 

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, 

hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a 

kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért 

tájékoztatást. 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve 

észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt 

elérhetőségeken keresztül. 

10.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését 

vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. 

Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az 

adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem 

vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges 

adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a 

személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 

fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az 

értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett 

jogos érdekét nem sérti. 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. 

10.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a 

tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja 



Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során 

harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen 

módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés 

érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget 

megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának 

megállapítása céljából. 

Jogorvoslati lehetőségek: 

1. A Felhasználó az Info.tv, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. 

törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, 

vagy 

2. panasszal a NAIH-hoz fordulhat 

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

  

11.  E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA 

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem 

küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett 

szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó 

hozzájárulásával küldött hírleveleket. 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus 

levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési 

Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail 

küldésére. 

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a 

megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a 

kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail 

küldésére. 

  

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


12.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a 

Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 

A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás 

használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglaltakat. 

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során 

harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen 

módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni 

kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető 

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 

személyazonosságának megállapítása céljából. 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2020. november 18. 


