ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Magyarországi Református Egyház Kálvin János
Kiadója (rövidített név: Református Kálvin Kiadó, székhely: 1113 Budapest, Bocskai út
35., adószám: 19719452-2-43, a továbbiakban „Kiadó”) által üzemeltetett webáruházban
(a továbbiakban „Webáruház”) történő vásárlás során megadott adatok kezelésének
szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Info-törvény”)
és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (a továbbiakban „GDPR”)
rendelkezéseinek figyelembevételével.

2.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Kiadó a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat az érintettek
hozzájárulása alapján, az érintett kérésére történő törlésig és kizárólag célhoz kötötten
használja fel, kezeli, illetve továbbítja.
A vásárló a Webáruházban történő megrendelés leadásakor, illetőleg a Webáruházba
történő regisztráció során elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és egyúttal önkéntes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, általa megadott
adatait a Kiadó saját rendszerében a szállítási szerződésben és jelen szabályzatban
meghatározottak szerint kezelje.
Ha a vásárló a személyes adatai kezeléséhez, továbbításához történő hozzájárulását
visszavonja és/vagy személyes adatai törlését kéri a Kiadótól, úgy a Kiadó az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően intézkedik a vásárló adatainak az adatbázisából
történő törlése iránt.

3.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Kiadó a vásárló megadott adatait kizárólag a vásárló megrendelésének teljesítéséhez,
valamint a vásárló kérelme alapján hírlevél küldése céljából kezeli.

4.

AZ ADATKEZELŐ
A vásárló adatait a webáruház üzemeltetője, a Kiadó (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai
út 35. adószám: 19719452-2-43) kezeli.
Az elérhetőségek:
Postai úton: 1113 Budapest, Bocskai út 35.
E-mailben: kalvin.kiado@kalvinkaido.hu
Telefonon: 1/386-8267; 30/276-7343.
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5.

AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI
A Kiadó a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az
adatokhoz kizárólag a vásárló, az adatkezelő, a kiszállítást végző partnercég, valamint
bankkártyával történő fizetés esetén az e fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. Ez
utóbbi esetben a banki szolgáltató a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg. A fentieken
túlmenően a Kiadó jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági
felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vásárló egyidejű tájékoztatása
mellett.
Az adatkezelés kezdete a vásárló regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása. Az
adatkezelés megszűnik az adatoknak az adatkezelő általi törlésével, vagy a vásárló ez
irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

6.

A KEZELT ADATOK KÖRE
A Kiadó csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a vásárló önkéntesen bocsát a
Kiadó rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az
adatkezeléshez és az adattovábbításhoz a jelen szabályzatban foglaltak elfogadásával és
adatainak megadásával hozzájárult.
A vásárló által a Kiadó rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a vásárló felelős.
A vásárló a regisztráció, illetve a regisztráció nélküli vásárlás során az alábbi adatait
köteles megadni a Kiadó részére: név, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, e-mail
cím.

7.

BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS
A bankkártyára vonatkozó információkat a Kiadó nem tárolja sem a tranzakció
lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési
tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. A Kiadó ennek megfelelően
nem szerez tudomást a vásárló bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank
sem kapja meg a vásárló regisztráció során a Kiadó részére megadott adatait.

8.

A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE
A Kiadóval történő kommunikáció visszautasítására a vásárlónak az alábbi lehetőségek
állnak rendelkezésére:
a) e-mailben az kalvin.kiado@kalvinkiado.hu címre
b) levélpostai küldemény útján a 1113 Budapest, Bocskai út 35. postacímre.

9.

ADATTOVÁBBÍTÁS
A Kiadó jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ily módon történő adattovábbítás
és következményei miatt a Kiadó nem tehető felelőssé.
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A vásárló megrendelésének teljesítését a Kiadó kiszállító cégek útján is végezheti, ebben
az esetben a Kiadó a vásárló személyes adatait – elérhetőségét és nevét – továbbítja a
szállító cégeknek, amely adattovábbításhoz a vásárló a megrendeléssel hozzájárul.
A kiszállítást végző cégek:
Cégnév
GLS
General
Logistics
Systems Hungary Kft.
Magyar Posta Zrt.
Sprinter Futárszolgálat Kft.

Székhely adatok
székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából az adattovábbítást nyilvántartja.
10. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI
LEHETŐSÉGEI
Az adatkezelésben érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek az adatkezelésről, továbbá
módosíthatják, helyesbíthetik, zároltathatják vagy töröltethetik adataikat a jelen
Tájékoztató 8. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kifejezett
kérelem megküldésével. A Kiadó az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése
esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vásárlót tájékoztatja.
A Kiadó a vásárló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével okozott kárért, valamint személyiségi jogainak
megsértéséért felelősséggel tartozik, amennyiben a kárt vagy személyiségi jogi sérelmet
nem az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Kiadó nem felelős az
okozott kárért és a vásárló személyiségi jogainak megsértéséért, amennyiben a
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A vásárló a Kiadó adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel bizalommal
fordulhat a Kiadóhoz a jelen Tájékoztató 8. pontjában megjelölt elérhetőségeken. Ezen
túlmenően a vásárló adatainak jogellenes kezelésével kapcsolatos jogait bíróság előtt
gyakorolhatja, illetve bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság felé (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf.
5.).
11. HATÁLY
A jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától kezdve hatályos.
Budapest, 2018. május 24.
_____________________
Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadója
képviseli: Galsi Árpád igazgató s. k.
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