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Adatvédelmi nyilatkozat 

 

Az Envirosense Hungary Kft. az envirosense.hu oldal működtetése során a honlapra látogatók, 
a honlapon regisztrálók, illetve a honlapon vásárlók (továbbiakban együttesen Ügyfél) adatait 
kezeli. 

A jelen nyilatkozat az Ügyfél adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozik. 

Adatvédelem - a személyes adatok kezelése és használata: 

Az Envirosense Hungary Kft., mint az envirosense.hu üzemeltetője (a továbbiakban: 
Üzemeltető) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info Tv.) rendelkezései szerint bizalmasan kezeli az 
envirosense.hu honlap Ügyfele által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és 
információkat. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelése 
csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a honlap 
Ügyfele rendelkezésének megfelelően, valamint az Info Tv. és a kapcsolódó jogszabályok és 
egyéb rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. 

Személyes adatok alatt az Üzemeltető azon adatokat érti, amelyek alapján azonosítani tudja az 
envirosense.hu Ügyfelét (például neve, cégneve, telefonszáma, e-mail címe). 

Az Ügyfél személyes adatai két módon kerülhetnek az Üzemeltető kezelésébe: 

1. az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ügyfél által használt 
számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos 
technikai adatok automatikus leképződése útján az Üzemeltető számítógépes rendszerében, 
vagy 

2. az Ügyfél a Szolgáltatótól történő megrendelés során megadja nevét, cégnevét, 
telefonos és email elérhetőségét. Ezen túlmenően az Ügyfél megadhatja más személyes 
adatait, ha a honlap használata — vagy a megrendelés leadása - során személyes kapcsolatba 
kíván lépni az Üzemeltetővel. 

Az Üzemeltető csak a kötelezően megadandó személyes adatokat kezeli. Minden egyéb 
személyes adatot töröl. Az Ügyfél a személyes adatok átadásával egyben felhatalmazza az 
Üzemeltetőt arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve az ÁSZF-ben meghatározott 
módon és célra felhasználja. Az Ügyfél számára biztosított az a jog, hogy ezeknek az 
információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, illetve a jövőbeni kapcsolatot bármikor 
megszüntesse az envirosense.hu honlappal. 

A Vevő vagy a Látogató önkéntesen megadott személyes adatait az Üzemeltető – az Ügyfél 
ellenkező kikötése hiányában, és az ÁSZF-ben megadott felhasználási módokon, célokon kívül 
– az envirosense.hu szolgáltatásairól hírlevél küldésére, az envirosense.hu honlap új 
szolgáltatásairól való tájékoztatásra használja fel, amennyiben erre az Ügyfél igényt tart és azt 
egyértelműen jelzi az envirosense.hu weboldalon. A hírlevélről a leiratkozás mindig biztosított. 
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Az Ügyfélnek az envirosense.hu honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz, 
kizárólag az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá a feladatuk ellátásához, illetve az Ügyfél 
által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, valamint az esetleges kérdéseknek, 
észrevételeknek megválaszolásához, az ezekhez szükséges mértékben. 

A Vevő vagy a Látogató személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére - kivéve 
amennyiben arra jogszabály kötelezi - nem adja tovább. 

 

Hírlevél, DM tevékenység 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, 
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott 
elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím,) megkeresse. 

Az Üzemeltető reklámajánlataival akkor keresi meg az Ügyfelet, ha ahhoz az Ügyfél 
kifejezetten hozzájárult. Az Ügyfél hozzájárulását a holnapon történő regisztráció vagy a 
webáruház szolgáltatások igénybevétele kapcsán adja meg az erre vonatkozó megfelelő külön 
mező kipipálásával (amely mező nem lehet előre kipipálva). 

Azzal, hogy az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival megkeresse 
egyúttal hozzájárul a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatai kezeléséhez is. 

Az Üzemeltető telefonos megkeresés útján is beszerezheti az elektronikus úton küldött 
reklámüzenetek fogadásához az előzetes hozzájárulásokat. Ez esetben az Üzemeltető köteles 
bizonyítani a hozzájárulás meglétét, továbbá a törvényben előírt követelmények teljesítését. 

Az Ügyfél által megadott e-mail címet használjuk a rendelésekkel kapcsolatos információk és 
frissítések, valamint a szolgáltatási hírek, a termékinformációk stb. megküldésére. 

Az Üzemeltető nem küld kéretlen reklámüzenetet. 

Amennyiben törvény alapján kötelező az előzetes hozzájárulás a megkereséshez, a megadott 
hozzájárulás tényéről és körülményeiről az Üzemeltető a küldött reklámüzenet végén 
tájékoztatja az Ügyfelet. 

Az Ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről.  

Az Ügyfél mind postai úton (levélcím megjelölésével) mind elektronikus úton leiratkozhat az 
reklámüzenetekről. Ezt olyan módon kell megvalósítani, hogy a leiratkozó személye 
egyértelműen beazonosítható legyen. A leiratkozási cím és elérhetőség: 

postai úton: 4032 Debrecen, Péchy Mihály u. 46. 

e-mailben az alábbi linken: info@envirosense.hu 
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A leiratkozás lehetőségéről a reklámüzenetek végén egyértelműen tájékoztatni kell az Ügyfelet. 
Az Ügyfél a reklámüzenetekről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

Továbbá, ha szeretné töröltetni vagy módosítani az adatait, az alábbi e-mail címen 
kérheti: info@envirosense.hu. A törlésre és módosításra irányuló kérelmekre 5 munkanap 
alatt válaszolunk. 

 

Leiratkozás eseténaz Üzemeltető az Ügyfél minden a reklámüzenetek küldéséhez szükséges 
személyes adatát haladéktalanul törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem 
keresi meg az Ügyfelet.  

Az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevételét, vagy bármilyen előny nyújtását nem teszi függővé 
attól, hogy az Ügyfél hozzájárul vagy sem a reklámüzenetek küldéséhez és személyes adatai 
megadásához. Az Ügyfél korlátozás és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó következmény 
nélkül jogosult eldönteni, hogy igénybe veszi az Üzemeltető reklámüzeneteit vagy sem. A 
reklámüzenetre fel nem iratkozók az azt igénybe vevőkkel azonos feltételekkel érhetik el a 
szolgáltatást. A reklámüzenetekre feliratkozóknak juttatott előny nem korlátozhatja a 
hozzájárulás visszavonását, és nem okozhat leiratkozás esetén hátrányt az érintettnek. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése 
körében a következőket: 

1, Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpont. 

2, Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

3, Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) 
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, 
akciókról, új funkciókról stb. 

4, Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

5, Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat 
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

6, Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, 
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

7, Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és 
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban 
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól 
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nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – 
adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig 
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával 
adható át. 

Panaszkezelés: 

Az Ügyfél panaszaival fordulhat: 

az adatkezelési szabályok sérelme miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz, 

reklámjogi szabályok megsértése miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. 

Az adatbiztonság: 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy minden intézkedést megtesz azért, hogy az Ügyfél személyes 
információinak biztonságos kezelését biztosítsa. Minden személyes információhoz szigorúan 
korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok 
megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását az Üzemeltető megelőzze. 

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a webhely működését 
biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben a 
személyes adatközlést megelőzően nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, 
akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a személyes adatok védelme 
a kommunikációs csatornán nem biztosított. 

Amennyiben az adatok kezeléséről az envirosense.hu honlap Ügyfele további tájékoztatást 
igényel, a következő elérhetőségeken teheti meg: 

— elektronikus levélben: info@envirosense.hu 

— telefonon: +36706001661 

— postai úton: 4032 Debrecen, Péchy Mihály u. 46. 

 

Kelt.: Debrecen, 2020. december 04. 

 

…………………………………… 

Dr. Lénártné Koncz Edit 

      ügyvezető 


