Adatkezelési tájékoztató
Röviden
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:
Röviden:
Az ön személyes adatait csak a vonatkozó törvényeknek megfelelően, az öntől megfelelő tájékoztatás megadása alapján kapott,
önkéntes beleegyezés alapján gyűjtjük és kezeljük.
Ha még nem vagy 16 éves, akkor személyes adataidat kizárólag szüleid, gondviselőd írásos hozzájárulásával adhatod meg nekünk.
Ha Ön más nevében, az ő személyes adatait megadva kíván vásárolni (pl. karácsony, születésnap esetén), akkor rendelkeznie kell az
adott személy írásos felhatalmazásával, hogy az adatokat rendelkezésünkre bocsájthatja.
Marketing tartalmú hírlevelet csak az ön külön hozzájárulása esetén küldünk.
Rendszerüzenetet az ön külön felhatalmazása nélkül is küldhetünk.
Személyes adatait a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak az ön hozzájárulásával adunk át.
Felvilágosítást adunk önnek a nálunk tárolt személyes adatairól, és az adatok törlését, módosítását is bármikor kérheti
elérhetőségeinken, kivéve a számlázáshoz, vagy más törvényi előírás, illetve szerződéses kötelezettség teljesítéséhez kötelezően
megőrzendő adatok körét.
A www.muholdastv.hu oldalon történő vásárlás során Ön személyes adatokat ad meg.
Ezeket az adatokat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
„Infotv.”), 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 Európai Parlament és Tanács (EU) általános
adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), A
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi
CLIX. törvény („Postatv.”) alapján kezeljük.
A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel
kapcsolatos jogairól.

1.
1. Az adatkezelő
A SUPERSAT-TECHNIK KFT Kft. (2376 Hernád, Lehel út 12., adószám: 26603036-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-196931) telefon: +36
70 42 77777, e-mail: info@muholdastv.hu, webcím: https://www.muholdastv.hu/, a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő határozza meg a webshopban történő vásárlás során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb
lényeges feltételeit a 3-4. pontban meghatározott célokból.
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2. A személyes adatok megadása önkéntes
Ön természetesen nem köteles személyes adatait megadni, azonban ez esetben nem tudja termékeinket webáruházunkban
megvásárolni, illetve szolgáltatásinkat igénybe venni.
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3. A kezelt adatok listája, az adatkezelés célja és időtartama, illetve az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő holnapján vendégként belépve, illetve regisztrációt és bejelentkezést követően lehet vásárolni. Regisztrálni és
bejelentkezni az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal lehet.
Kezelt adatok:
Regisztráció a honlapon
Alapadatok:
e-mail cím, telefonszám, vezetéknév, keresztnév, jelszó (titkosítva tároljuk)
Számlázási cím(ek):
kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím ország, irányítószám, helység, utca, házszám
nem kötelező: adószám
Szállítási cím(ek):
kötelező: (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)
nem kötelező: e-mail cím
Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)
Adatkezelési cél:
online termékértékesítés,
a vásárlás és a fizetés dokumentálása,
a számviteli kötelezettség teljesítése,
a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,
a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás,
a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése.
Adatkezelés idötartama:
a szerződés teljesítéséig,
az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a
Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók

megszűnését követően 8 év múlva törli.
A hozzájárulást az info@muholdastv.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Jogkezelés alapja:
online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés
lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2)
bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján
a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás)
teljesítése során
az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja
alapján
Kezelt adatok:
E-mailes, faxos és telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok
e-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz emailben beérkezett, a
felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.
Adatkezelési cél:
A https://www.muholdastv.hu/jotallas linken található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a
telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére
álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az emailen történő kommunikáció
archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség
esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.
Adatkezelés idötartama:
az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a
telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától
függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját,vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.
A hozzájárulást a info@muholdastv.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Adatkezelés jogalapja:
Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
Kezelt adatok:
Panaszkezelés során megadott személyes adatok:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása
lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) a panasz egyedi azonosítószáma.
Adatkezelési cél:
A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés
dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő
tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk
eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a
felhasználóval.
Adatkezlés idötartama:
Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatni
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától
függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.
Adatkezelés jogalapja:
A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
A kezelt adatok:
Az Adatkezelő Facebook oldalán megadott személyes adatok:
Kommentek és üzenetek a a muholdastv.hu Facebook oldalon https://business.facebook.com/
Az adatkezelés jogalapja:
A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az
Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges.
A Facebook oldalunkon hivatalos hibabejelentést, panaszkezelést nem tud kezdeményezni.
Az adatkezelés idötartama:
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját
követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

4
4. Profilalkotás
Az Adatkezelő, amennyiben Ön a www.muholdastv.hu oldalon hírlevelünkre feliratkozott, külső Adatfeldolgozó bevonásával
profilalkotást végez.
Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a
felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi
állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevél-küldés használata.
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Vállalkozz Hatékonyan Kft. 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1. 06 20/362-8089 info@vhklub.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi, hírlevélre feliratkozott érintett.
5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás
megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A www.muholdastv.hu webáruház a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás
érdekében az M.I. rendszerét használja (Vállalkozz Hatékonyan Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1.,
www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén
történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik
termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk
automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem
szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll
mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomon követése. De
ugyanezt az eredményt érheti el, ha a gdpr@pcland.hu emailcímre küldött levélben kéri a hírlevél feliratkozás törlését.
Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk
optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.

