Tájékoztató személyes adatok kezeléséről
Bevezetés
Jelen tájékoztató célja, hogy a Black Cell Magyarország Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Black Cell)
a https://soltesz-japan.com/kokoro webshopon vásárló természetes személyek tájékoztatást kapjanak
a a webshopon történő vásárlással kapcsolatosan gyűjtött személyes adatainak kezeléséről. Jelen
tájékoztatóval a szolgáltató eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) 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
(általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. Cikkében foglalt kötelezettségének.
A Black Cell, mint adatkezelő elkötelezett az ügyfelei és üzleti partnerei személyes adatainak védelme
iránt és megteszi mindazokat a szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek garantálják az ügyfelek
és üzleti partnerek személyes adatainak biztonságát.
A tájékoztató tartalmazza a weboldalak látogatóinak személyes adatai kezelésével kapcsolatos
gyakorlatot, a kezelt adatok körét, a személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseket és
az érintett természetes személyek jogai gyakorlásának módját és lehetőségeit. Az érintett természetes
személyek a jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő weboldalán elektronikusan is megismerhetik.
1.

Értelmező rendelkezések, melyek a GDPR 4. Cikke szerinti fogalommeghatározások kivonataként
tartalmazzák a releváns fogalmakat:

1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
1.3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
1.4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
1.5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.

Az adatkezelő: Black Cell Magyarország Kft. (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV.
emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-943820)

3.

Adatfeldolgozó: az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a lentebb megjelölt
okokból:

3.1.
3.2.
4.

SOLTESZ-JAPAN (székhely: 603-8433, Japán, Kyoto, Kita-ku, Shichiku Kitakurisucho 23-2),
DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.), mint tárhelyszolgáltató
A vásárlással kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozó rendelkezések és áttekintő
táblázat

4.1. Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató szerinti weboldalán „cookie” -kat (továbbiakban „sütik”)
alkalmaz. A sütik olyan fájlok, melyek azonosító információkat tárolnak a weboldalakat letöltő
természetes személyek végberendezésén. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK Európai Parlamenti és
Tanácsi irányelv (továbbiakban: elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) rendelkezéseivel
összhangban a sütik alkalmazásának céljáról előzetesen tájékoztatni kell a felhasználókat. A sütik
használata a felhasználó hozzájárulásához kötött, ezért lehetőséget kell biztosítani, hogy a sütik
végberendezésre való telepítését a felhasználó megtagadja.
4.2. A sütik használatának célja a látogatók, azaz a felhasználók azonosítása, egymástól való
megkülönböztetése, a munkamenetek azonosítása, a munkamenetekben megadott adatok
tárolása, a tárolt adatok elvesztésének megakadályozása, illetve a látogatók nyomon követése és
webanalitikai mérések annak érdekében, hogy adatkezelő személyre szabott kiszolgálást
nyújthasson a látogatók részére.
4.3. Az adatkezelés jogalapja a statisztikai és marketing célú adatkezelés, a magasabb felhasználói
élmény nyújtása és a honlapok működésének biztosítása az adatkezelő jogos érdeke, illetve az
érintettek hozzájárulása az adataik kezeléséhez.
4.4. A kezelt személyes adat az érintett IP címe.
4.5. A honlapok használata során felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy mely sütiket
engedélyezi. Ezt a hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja és törölheti az eszközére
elhelyezett süti fájlokat. Felhasználó eszköze a honlap eléréséhez használt asztali számítógép,
laptop, okostelefon vagy táblagép lehet.
4.5.1. Honlapon alkalmazott sütik lehetnek:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és
teljes körűen használhassák annak funkcióit. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a
látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Hozzájárulást igénylő sütik:
A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen
adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő
azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy
számára.
Használatot elősegítő sütik:

Ezek a sütik a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap
használatának kényelmesebbé tételére szolgálnak.
Teljesítményt biztosító sütik:
Google AdWords sütik, melyekről az alábbi linkre
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
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6.

Adatvédelmi tisztviselő:

Baranya Zsolt (Black Cell Magyarország Kft.)
1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. emelet 2.
+36 1 605 0302
dpo@blackcell.io

7.

Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás a GDPR 45. Cikk alapján, figyelemmel a Bizottság
(EU) 2019/419 végrehajtási határozatára történik, mivel Japán a Bizottság által kiadott végrehajtási
határozata szerint megfelelő védelmi szintet biztosít.

8.

Az érintett jogai: Az érintettnek joga van a kezelt adatokhoz hozzáférni, a kezelt adatok
helyesbítését kérni, törlését- és korlátozását kérni, valamint az adathordozhatóság jogával élni.

9.

A hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

ugyfelszolgalat@naih.hu
5.

Záró rendelkezések:

5.1.

A felelősség kizárása körében felhívjuk az adatközlő figyelmét arra, hogy ha nem saját személyes
adatait adja meg adatkezelő bármely fent megjelölt weboldalán vagy bármely más
kommunikációs csatornáján keresztül, úgy azok kezeléséért az adatkezelő nem vállal
felelősséget. A megadott személyes adatok kezeléséhez az adatközlő kötelessége beszerezni az
érintett hozzájárulását.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így
különösen az általános adatvédelmi rendelet, az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv, az
Infotv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

5.2.

5.3.

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót különösen jogszabályváltozások esetén, illetve az adatvédelmi
joggyakorlat fejlődése miatt időről-időre módosítja. Amennyiben a módosítás érinti a kezelt
személyes adatok felhasználását, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailben értesítjük erről.

