
Adatvédelmi Nyilatkozat 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (egyetemben a mi weboldal használati feltételeinkkel, az Általános 

Szerződési Feltételekkel és minden más dokumentummal, amelyben arra vonatkoztatás található) 

képezi annak az alapjait, ahogyan mi az Öntől begyűjtött, vagy Ön által rendelkezésre bocsátott 

személyre vonatkozó adatokat kezeljük. 

 Az 1998-as brit adatvédelmi törvény (továbbiakban: a Törvény) érdekében az adatfelelős a 71-75 

Shelton Street, London, WC2H 9JQ, Egyesült Királyság székhellyel bejegyzett EMIXIT Limited.  

A jelen oldal által felénk közölt személyre vonatkozó adatok az adatvédelmi törvény értelmében 

kerülnek tárolásra és felhasználásra. Kidolgoztunk egy adatvédelmi irányelvet, egy 

információbiztonsági irányelvet és más belső ellenőrzéseket, hogy biztosak legyünk abban, hogy 

ügyfeleink adatainak általunk történő felhasználása megfeleljen a jó információkezelés nyolc 

adatvédelmi elvének. 

Az elvek a következőket követelik meg: hogy az adatok tisztességesen és jogszerűen kerüljenek 

feldolgozásra, helyesek és a legújabb állapotnak megfelelően legyenek megfelelőek, lényegesek és 

ne túlzottak legyenek, a szükségesnél ne legyenek tovább tárolva, biztonságosan legyenek tárolva, és 

ne kerüljenek megfelelő védelem nélküli országokhoz továbbításra. 

Az EMIXIT Limited (továbbiakban: EMIXIT) kötelezi magát arra, hogy az Ön adatainak titokban 

tartását biztosítsa. Tudjuk, hogy az Ön adatainak titokban tartása Önnek nagyon fontos. Nagy 

gondossággal járunk el az Öntől kért információival, és az Ön adatait csak megrendelések 

feldolgozására, valamint az Ön számára nyújtott bevásárlás legjobbá tételére használunk. 

Az alábbiakban megvilágítjuk az adatok részleteit, amelyeket Öntől gyűjtünk be, hogy hogyan 

garantáljuk az Ön adatainak biztonságát és hogyan használjuk az Ön adatait. 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk mi? 

Mi csak olyan személyes adatot gyűjtünk be, amelyet tudatosan és önkéntesen közölnek velünk. Ez 

általában akkor történik, ha Ön regisztrál a weboldalunkra, módosítja az adatait, egy árajánlatot kér, 

felad egy megrendelést, egy e-mailt küld nekünk, vagy értékelést ad. 

Lehetőség szerint mi a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről: 

• Olyan információkat, melyeket Ön bocsát rendelkezésünkre oldalainkon található adatlapjaink 

kitöltésekor. Ehhez azok az információk számítanak, melyeket Ön az oldalunk használatához ad meg 

a regisztrálás időpontjában vagy további áru és szolgáltatás megrendelésekor. 

• Ha Ön kapcsolatba lép velünk, lehetséges, hogy dokumentáljuk ezt az üzenetváltást. 

• Részleteket az Ön által a mi oldalunkon keresztül végzett tranzakciókról, valamint az Ön 

megrendeléseinek lebonyolításairól. 

• Részleteket az Ön által a mi oldalunkon tett látogatásairól, többek között webforgalmi adatok, 

tartózkodási hellyel kapcsolatos adatok, web blogok és más kommunikációs adatok, attól függetlenül, 

hogy ez a mi saját számlázási céljainkra szolgál-e vagy más okokból szükséges, valamint azok az 

erőforrások, amelyikhez Ön hozzáfér. 

Továbbá egy felhasználónév és egy jelszó azt jelentik, hogy amikor Ön bejelentkezik, mi le tudjuk 

hívni az Ön információit. 

IP címek és cookie-k 



Lehet, hogy információkat gyűjtünk a rendszeradminisztráció részére az Ön számítógépéről, ideértve, 

ha van, az Ön IP címét, az operációs rendszert és a böngésző típusát. Ezek statisztikai adatok a 

felhasználóink keresési szokásairól és böngészési mintájáról, és ezzel nem azonosítunk egyéneket. 

Ugyanennek alapján esetleg információkat gyűjtünk az Ön általános internethasználatáról úgy, hogy 

egy cookie fájlt alkalmazunk, melyet az Ön komputerének a merevlemezére mentünk el. A cookie-k 

információkat tartalmaznak, amelyek az Ön komputerének merevlemezére kerülnek mentésre. Ezek 

segítenek nekünk oldalunk jobbá tételében és abban, hogy jobb, személyre szabottabb szolgáltatást 

nyújthassunk Önnek. Ezek lehetővé teszik számunkra: 

• Közönségünk méretének, valamint felhasználói mintáinak felbecsülését. 

• Információk tárolását az Ön kedvenceiről, így oldalunkat jobban az Ön személyes érdeklődéséhez 

állítani. 

• A keresés meggyorsítását. 

• Önt felismerni, ha ismét visszatér az oldalunkra. 

Ön elutasíthatja a cookie-k elfogadását a böngészőjének beállításának aktiválásával, ami a cookie-k 

elutasítását lehetővé teszi. Viszont, ha Ön ezt a beállítást választja, lehet, hogy nem tud oldalaink 

bizonyos területeihez hozzáférni. Ha Ön a böngészőjében nem állította be a cookie-k elutasítását, 

akkor a mi rendszerünk mindig cookie-kat küld, ha Ön a mi oldalunkra bejelentkezik. 

Így mentjük el az Ön személyre szóló adatait 

Mi a Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmazzuk, amely az ön információit 128 bittel kódolja, 

mielőtt azokat hozzánk továbbítja. Ez azt jelenti, hogy az Ön információit csak a mi biztonságos 

szerverünk képes olvasni. 

Az Ön által felénk adott információk tárolásánál és továbbításánál szigorú biztonsági intézkedéseket 

tartunk be az illetéktelen hozzáférés és a szakszerűtlen kezelés megakadályozására. A biztonsági 

intézkedéseink azt jelentik, hogy mi Önt alkalomadtán a személyazonosság bizonyítására kérhetjük fel, 

mielőtt bizalmas információkat továbbítanánk Önnek. Szigorú belső irányelveink vannak, amelyet 

munkatársainknak a munkaköri feltételek keretén belül be kell tartaniuk, és kívülről nem lehetséges a 

rendszerünkhöz hozzáférni. 

Az interneten keresztül történő információtovábbítás nem tökéletesen biztonságos. Bár mindent 

megteszünk adatainak védelmében, nem tudjuk garantálni a hozzánk küldött adatok biztonságát. 

Minden adatküldés az Ön felelősségére történik. Amint megkaptuk az Ön információit, szigorú 

előírásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozására. 

Így használjuk az Ön személyre szóló adatait 

Az Ön személyre vonatkozó adatait a következőkre használjuk: megrendelések feldolgozására, 

piackutatásra, az általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtásra, 

befizetések lebonyolítására és az Ön számlájának kezelésére, az Ön személyazonosságának 

azonosítására, kérdések feldolgozására, reklám kampányok kivitelezésére, így segítve nekünk a 

lehető legjobb szolgáltatást nyújtani. 

Információk továbbadása és közzététele 

Előfordulhat, hogy továbbadjuk az Ön adatait csoportunk egy tagjának – ezek közé tartoznak a mi 

leányvállalataink, holding társaságaink és azok leányvállalatai, amint az a UK Companies Act 2006. 

évi 1159-es bekezdésében rögzítve van. Lehetséges, hogy továbbadjuk az Ön adatait harmadik 

félnek: 



• Abban az esetben, ha mi egy vállalkozást vagy vagyoni értéket eladunk vagy megveszünk, 

lehetséges, hogy továbbadjuk az Ön adatait az ilyen fajta vállalkozás vagy vagyoni érték potenciális 

eladójának vagy vevőjének. 

• Vállalkozásoknak, amelyek az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint szolgáltatások 

nyújtásának kizárólagos céljából kötnek partnerséget az EMIXIT-tel, pl. raktározási vagy szállítási 

vállalkozások. 

• Ha az EMIXIT-et vagy lényegében annak minden vagyoni értékét egy harmadik fél átveszi, az 

általunk ügyfeleinkről gyűjtött adatok az egyik átadandó vagyoni értéket képezik. 

• Ha egy törvényes kötelezettség teljesítése kapcsán nekünk kötelességünk az Ön adatainak feltárása 

vagy megosztása, vagy a mi weboldalunk használati feltételeinek, az Általános Szerződési 

Feltételeknek és bármi más megállapodásnak az érvényesítése vagy alkalmazása érdekében, vagy 

az S D Ramsden & Company Limited, ügyfeleink vagy mások jogának, tulajdonának vagy 

biztonságának a védelme érdekében. Ehhez tartozik az információk kicserélése más vállalkozásokkal 

és szervezetekkel a csalás elleni védelem és a hitelezési kockázat csökkentése céljából. 

Az Ön jogai 

Ha Ön nem kíván információkat kapni termékeinkről és szolgáltatásainkról, vagy olyan 

szolgáltatásokról, amelyeket mi más vállalkozásokkal közösen vagy azok nevében kínálunk, akkor Ön 

ezt a lehetőséget a regisztráció közben elutasíthatja. 

 Önnek jogában áll hozzáférni az általunk Önről tárolt információkhoz. Ön lekérheti a tulajdonunkban 

lévő személyére vonatkozó adatok másolatát, és korrigáltathat bármely helytelenséget. Lehetséges, 

hogy ezen adatok rendelkezésre bocsátásért £10 díjat számolunk fel. Mielőtt mi egy ilyen igényt 

feldolgozunk, felkérjük Önt személyazonosságának bizonyítására. Kérjük, az összes információra 

vonatkozó igénylést a jogi osztály alul található címére küldeni. 

Előfordulhat, hogy weboldalunkon olykor-olykor linkeket talál partnereink, hirdetők és társult 

vállalkozások weboldalairól vagy weboldalaihoz vagy harmadik fél weboldalához, mint pl. 

kereskedelmi kamarák vagy kormányszervek. Ha Ön ezen weboldalak valamelyik linkjét követi, vegye 

figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és mi semminemű 

felelősséget vagy szavatosságot nem vállalunk ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az 

irányelveket, mielőtt bárminemű személyre vonatkozó adatokat továbbítana ezen weboldalak felé. 

Az Ön személyére vonatkozó adatok aktualizálása 

Ön a számlájára való bejelentkezéssel módosíthatja azokat az adatokat, amelyeket a regisztrációja 

során velünk közölt. Módosíthatja az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét és jelszavát. 

Adatvédelmi nyilatkozat módosításai 

Előfordulhat, hogy mi ezeket a nyilatkozatokat időről-időre módosítjuk úgy, hogy ezeken az oldalakon 

korrigálásokat közlünk. Minden alkalommal, mikor Ön erre az oldalra látogat, beleegyezik abba, hogy 

az aktuálisan érvényes adatvédelmi nyilatkozat minden adatra érvényes, amelyet mi Önről tárolunk. 

Hozzájárulás 

Weboldalunk használatával Ön belegyezik az Ön személyére vonatkozó adatok használatához az 

adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett úton és módon. 

Kapcsolat 



Ha Önnek kérdése vagy kételye van az információinak a titoktartásával vagy annak általunk történő 

felhasználási módjával kapcsolatban, akkor kérjük, írjon a jogi osztályunknak az EMIXIT Limited, 71-

75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, United Kingdom címre. 

Ezen feltételek 2017. november 01-én lettek aktualizálva. 

Ezen szöveg magyar nyelvű változatát kényelmi és érthetőségi szándékból bocsájtjuk az Ön 

rendelkezésére, és kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Szerződéses vita esetén kizárólag az angol 

nyelvű verzió érvényes. 

 

 

 

 


