ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata
során megadott és a weboldal üzemeltetői számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok
kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
A jelen adatkezelési szabályzat a siriusprodukt.hu weboldalon, a látogatók által önkéntes
hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok
kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak
az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az adatkezelő megnevezése:
Név: Sirius Produkt KFT
Székhely: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/B. 2/13.
Cégjegyzék szám: 01-09-960048
Adószám: 13243120-2-41
Email: siriusprodukt@gmail.com; info@siriusprodukt.com
Telefon: +36 70 333 3979
Az adatvédelmi tisztviselő megnevezése:
Név: Vaskó Valéria
Cím: Sirius Produkt Kft, Budapest, Szilaspatak sor 42 /B 2/13
E-mail: siriusprodukt@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Adatkezeléssel érintettek köre: minden természetes személy, aki meglátogatja a weboldalt
Az adatkezelés célja: információkérés, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, megrendelések

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:






név – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, számlakiállítás
cím – cél: azonosítás, számlakiállítás
e-mail cím – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése
telefonszám – cél: kapcsolatfelvétel telefonon
IP-cím – cél: statisztikai
a) A weboldal látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett
számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben
– a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer
típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így
rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az
adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
b) Fenntartjuk a jogot arra, hogy az gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t)
helyezzünk el.
Amikor Ön a siriusprodukt.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat
vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének
azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére,
amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a
cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A
cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más
platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb
technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz:
ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t,
vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy
bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően
működni cookie-k nélkül.
c) A siriusprodukt.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k
(sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei
vonatkoznak

Az adatok forrása
Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:
a) A részünkre megadott személyes adatok. Személyes adatait megadhatja e-mailen
vagy telefonon keresztül is eljuttathatja részünkre. Az adatszolgáltatás önkéntes.

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE:
Név: SYSTEM-AUDIT Kft.
Cím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan út 1. 2/3.
E-mail: systemauditkft@gmail.com
Telefon: +36 46 507 578
Adattovábbítás célja: könyvviteli szolgáltatás
Átadott adatok köre: név, cím
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. A további tevékenységekből
(információkérés, kapcsolatfelvétel, stb.) adódó adatokat a cél megvalósulásáig vagy az
érintett kérésére történő adatok törléséig kezeljük.
5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:
Nem történik adattovábbítás.
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján
- az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 72 órán belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.
7. ADATBIZTONSÁG
A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Sirius Produkt Kft gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt
előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIHhoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a
jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
A www.siriusprodukt.hu weboldalról, a www.davidvedoruha.hu/w oldalra történő
átjelentkezésnél, az ottani adatvédelmi nyilatkozat a mérvadó, melyet szintén a Sirius Produkt
Kft. működtet.
A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk!

