
Adatvédelmi	  szabályzat	  
	  

1. Általános	  tudnivalók	  
	  

Jelen	  adatvédelmi	  szabályzat	  arról	  rendelkezik,	  hogy	  a	  Doremi	  Today	  Kft.	  
(továbbiakban	  “Doremi")	  milyen	  vásárlói	  információkat	  tart	  nyilván,	  és	  azokat	  
miként	  használja	  fel,	  az	  érintett	  hogyan	  tudja	  ellenőrizni	  ezen	  adatok	  pontosságát,	  és	  
miképp	  kérheti	  azok	  törlését	  a	  Doremi	  nyilvántartásából.	  Az	  adatfelvétel,	  
adatfeldolgozás	  és	  adatfelhasználás	  a	  jogszabályi	  rendelkezéseknek	  megfelelően	  
történik.	  
	  

2. Személyes	  adatok	  felvétele,	  feldolgozása,	  felhasználása	  
	  

A	  Doremi	  csak	  olyan	  személyes	  adatokat	  rögzít,	  amelyeket	  a	  látogató	  önkéntesen	  
bocsát	  rendelkezésünkre,	  illetve	  ehhez	  az	  adatrögzítéshez,	  adatfeldolgozáshoz,	  
illetve	  adatfelhasználáshoz	  a	  látogató	  kifejezetten	  hozzájárul.	  Ebben	  az	  esetben	  a	  
látogató	  egyúttal	  elfogadja	  az	  alábbi	  feltételeket	  is.	  
	  
A	  honlap	  felkeresése	  során	  a	  Doremi	  bizonyos	  adatokat	  automatikusan,	  
rendszeradminisztrációs,	  statisztikai	  vagy	  biztonsági	  okokból	  eltárol.	  Az	  adatok	  
kizárólag	  névtelenül	  kerülnek	  felhasználásra,	  azokat	  harmadik	  fél	  részére	  nem	  
továbbítjuk.	  	  	  
	  

3. Biztonság	  
	  

A	  Doremi	  a	  Megrendelő	  által	  szolgáltatott	  adatokat	  biztonságosan	  kezeli,	  valamint	  
mindent	  megtesz	  azok	  elvesztésének,	  illetéktelen	  felhasználásának	  vagy	  
módosításának	  megakadályozása	  érdekében.	  
	  
A	  Doremi	  azon	  szerződéses	  partnerei,	  akik	  a	  Doremi	  részére	  nyújtott	  
szolgáltatásokon	  keresztül	  (pl.	  futárszolgálat)	  –	  a	  Megrendelő	  hozzájárulása,	  vagy	  
jogszabályi	  rendelkezés	  alapján	  –	  hozzáférhetnek	  az	  adataihoz,	  kötelesek	  ezeket	  
titokban	  tartani	  és	  a	  szerződéses	  szolgáltatásokon	  kívüli	  egyéb	  célokra	  nem	  
használhatják	  fel	  azokat.	  
	  

4. Személyes	  adatok	  módosítása	  és	  törlése	  
	  

A	  rögzített	  adatokat	  a	  Doremi	  törli	  a	  nyilvántartásából,	  amennyiben	  a	  törvényes	  vagy	  
más	  jogcímen	  történő	  adattárolás	  feltételei	  már	  nem	  állnak	  fenn.	  A	  Doremi	  
gondoskodik	  arról,	  hogy	  az	  érintettet	  csak	  az	  adatkezelés	  céljához	  szükséges	  ideig	  
lehessen	  azonosítani.	  A	  Megrendelő	  bármikor	  kérheti	  személyes	  adatai	  törlését	  a	  
nyilvántartásból,	  arra	  is	  jogosult,	  hogy	  bármikor	  visszavonja	  személyes	  adatainak	  
további	  kezelésére	  vonatkozó	  hozzájárulását.	  Amennyiben	  adatai	  törlését	  kéri,	  vagy	  
ha	  személyes	  adataival	  kapcsolatban	  bármilyen	  kérdése	  merülne	  fel,	  forduljon	  az	  
alábbi	  címen	  hozzánk:	  hello@doremi.today.	  	  
	  
Az	  érintettek	  jogai,	  és	  jogorvoslati	  lehetőségei	  az	  Infotv.	  alapján:	  



	  
Az	  érintett	  kérelmezheti	  a	  Doreminél,	  mint	  adatkezelőnél	  (a	  továbbiakban:	  
adatkezelő):	  
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,	  
továbbá	  -‐	  az	  érintett	  személyes	  adatainak	  továbbítása	  esetén	  -‐	  az	  adattovábbítás	  
jogalapjáról	  és	  címzettjéről.	  
	  
Az	  adatkezelő	  köteles	  a	  kérelem	  benyújtásától	  számított	  legrövidebb	  idő	  alatt,	  
legfeljebb	  azonban	  30	  napon	  belül,	  közérthető	  formában,	  az	  érintett	  erre	  irányuló	  
kérelmére	  írásban	  megadni	  a	  tájékoztatást.	  
	  
A	  tájékoztatás	  ingyenes,	  ha	  a	  tájékoztatást	  kérő	  a	  folyó	  évben	  azonos	  adatkörre	  
vonatkozóan	  tájékoztatási	  kérelmet	  az	  adatkezelőhöz	  még	  nem	  nyújtott	  be.	  Egyéb	  
esetekben	  költségtérítés	  állapítható	  meg.	  A	  már	  megfizetett	  költségtérítést	  vissza	  
kell	  téríteni,	  ha	  az	  adatokat	  jogellenesen	  kezelték,	  vagy	  a	  tájékoztatás	  kérése	  
helyesbítéshez	  vezetett.	  
	  
Az	  érintett	  tájékoztatását	  az	  adatkezelő	  csak	  törvényben	  meghatározott	  esetekben	  
tagadhatja	  meg.	  A	  tájékoztatás	  megtagadása	  esetén	  az	  adatkezelő	  írásban	  közli	  az	  
érintettel,	  hogy	  a	  felvilágosítás	  megtagadására	  e	  törvény	  mely	  rendelkezése	  alapján	  
került	  sor.	  A	  felvilágosítás	  megtagadása	  esetén	  az	  adatkezelő	  tájékoztatja	  az	  
érintettet	  a	  bírósági	  jogorvoslat,	  továbbá	  a	  Nemzeti	  Adatvédelmi	  és	  
Információszabadság	  Hatósághoz	  (a	  továbbiakban:	  Hatóság,	  vagy	  NAIH)	  fordulás	  
lehetőségéről.	  
	  
A	  személyes	  adatot	  törölni	  kell,	  ha	  
	  
a)	  kezelése	  jogellenes;	  
	  
b)	  az	  érintett	  kéri;	  
	  
c)	  az	  hiányos	  vagy	  téves	  -‐	  és	  ez	  az	  állapot	  jogszerűen	  nem	  orvosolható	  -‐,	  feltéve,	  
hogy	  a	  törlést	  törvény	  nem	  zárja	  ki;	  
	  
d)	  az	  adatkezelés	  célja	  megszűnt,	  vagy	  az	  adatok	  tárolásának	  törvényben	  
meghatározott	  határideje	  lejárt;	  
	  
e)	  azt	  a	  bíróság	  vagy	  a	  Hatóság	  elrendelte.	  
	  
Törlés	  helyett	  az	  adatkezelő	  zárolja	  a	  személyes	  adatot,	  ha	  az	  érintett	  ezt	  kéri,	  vagy	  



ha	  a	  rendelkezésére	  álló	  információk	  alapján	  feltételezhető,	  hogy	  a	  törlés	  sértené	  az	  
érintett	  jogos	  érdekeit.	  Az	  így	  zárolt	  személyes	  adat	  kizárólag	  addig	  kezelhető,	  
ameddig	  fennáll	  az	  az	  adatkezelési	  cél,	  amely	  a	  személyes	  adat	  törlését	  kizárta.	  
	  
A	  helyesbítésről,	  a	  zárolásról,	  a	  megjelölésről	  és	  a	  törlésről	  az	  érintettet,	  továbbá	  
mindazokat	  értesíteni	  kell,	  akiknek	  korábban	  az	  adatot	  adatkezelés	  céljára	  
továbbították.	  Az	  értesítés	  mellőzhető,	  ha	  ez	  az	  adatkezelés	  céljára	  való	  tekintettel	  
az	  érintett	  jogos	  érdekét	  nem	  sérti.	  
	  
Ha	  az	  adatkezelő	  az	  érintett	  helyesbítés,	  zárolás	  vagy	  törlés	  iránti	  kérelmét	  nem	  
teljesíti,	  a	  kérelem	  kézhezvételét	  követő	  30	  napon	  belül	  írásban	  közli	  a	  helyesbítés,	  
zárolás	  vagy	  törlés	  iránti	  kérelem	  elutasításának	  ténybeli	  és	  jogi	  indokait.	  A	  
helyesbítés,	  törlés	  vagy	  zárolás	  iránti	  kérelem	  elutasítása	  esetén	  az	  adatkezelő	  
tájékoztatja	  az	  érintettet	  a	  bírósági	  jogorvoslat,	  továbbá	  a	  Hatósághoz	  fordulás	  
lehetőségéről.	  
	  
Az	  érintettnek	  a	  fentiekben	  meghatározott	  jogait	  törvény	  korlátozhatja	  az	  állam	  
külső	  és	  belső	  biztonsága,	  így	  a	  honvédelem,	  a	  nemzetbiztonság,	  a	  bűncselekmények	  
megelőzése	  vagy	  üldözése,	  a	  büntetés-‐végrehajtás	  biztonsága	  érdekében,	  továbbá	  
állami	  vagy	  önkormányzati	  gazdasági	  vagy	  pénzügyi	  érdekből,	  az	  Európai	  Unió	  
jelentős	  gazdasági	  vagy	  pénzügyi	  érdekéből,	  valamint	  a	  foglalkozások	  gyakorlásával	  
összefüggő	  fegyelmi	  és	  etikai	  vétségek,	  a	  munkajogi	  és	  munkavédelmi	  
kötelezettségszegések	  megelőzése	  és	  feltárása	  céljából	  -‐	  beleértve	  minden	  esetben	  
az	  ellenőrzést	  és	  a	  felügyeletet	  is	  -‐,	  továbbá	  az	  érintett	  vagy	  mások	  jogainak	  védelme	  
érdekében.	  
	  
Az	  érintett	  tiltakozhat	  személyes	  adatának	  kezelése	  ellen,	  
	  
a)	  ha	  a	  személyes	  adatok	  kezelése	  vagy	  továbbítása	  kizárólag	  az	  adatkezelőre	  
vonatkozó	  jogi	  kötelezettség	  teljesítéséhez	  vagy	  az	  adatkezelő,	  adatátvevő	  vagy	  
harmadik	  személy	  jogos	  érdekének	  érvényesítéséhez	  szükséges,	  kivéve	  kötelező	  
adatkezelés	  esetén;	  
	  
b)	  ha	  a	  személyes	  adat	  felhasználása	  vagy	  továbbítása	  közvetlen	  üzletszerzés,	  
közvélemény-‐kutatás	  vagy	  tudományos	  kutatás	  céljára	  történik;	  valamint	  
	  
c)	  törvényben	  meghatározott	  egyéb	  esetben.	  
	  
Az	  adatkezelő	  a	  tiltakozást	  a	  kérelem	  benyújtásától	  számított	  legrövidebb	  időn	  belül,	  
de	  legfeljebb	  15	  napon	  belül	  megvizsgálja,	  annak	  megalapozottsága	  kérdésében	  
döntést	  hoz,	  és	  döntéséről	  a	  kérelmezőt	  írásban	  tájékoztatja.	  
	  
Ha	  az	  adatkezelő	  az	  érintett	  tiltakozásának	  megalapozottságát	  megállapítja,	  az	  
adatkezelést	  -‐	  beleértve	  a	  további	  adatfelvételt	  és	  adattovábbítást	  is	  -‐	  megszünteti,	  
és	  az	  adatokat	  zárolja,	  valamint	  a	  tiltakozásról,	  továbbá	  az	  annak	  alapján	  tett	  
intézkedésekről	  értesíti	  mindazokat,	  akik	  részére	  a	  tiltakozással	  érintett	  személyes	  
adatot	  korábban	  továbbította,	  és	  akik	  kötelesek	  intézkedni	  a	  tiltakozási	  jog	  



érvényesítése	  érdekében.	  
	  
Ha	  az	  érintett	  az	  adatkezelőnek	  döntésével	  nem	  ért	  egyet,	  illetve	  ha	  az	  adatkezelő	  a	  
határidőt	  elmulasztja,	  az	  érintett	  -‐	  a	  döntés	  közlésétől,	  illetve	  a	  határidő	  utolsó	  
napjától	  számított	  30	  napon	  belül	  bírósághoz	  fordulhat.	  A	  per	  elbírálása	  a	  
törvényszék	  hatáskörébe	  tartozik.	  A	  per	  -‐	  az	  érintett	  választása	  szerint	  -‐	  az	  érintett	  
lakóhelye	  vagy	  tartózkodási	  helye	  szerinti	  törvényszék	  előtt	  is	  megindítható.	  
	  
A	  Nemzeti	  Adatvédelmi	  és	  Információszabadság	  Hatóságnál	  (1125	  Budapest,	  
Szilágyi	  Erzsébet	  fasor	  22/C.,	  www.naih.hu,	  ugyfelszolgalat@naih.hu)	  bejelentéssel	  
bárki	  vizsgálatot	  kezdeményezhet	  arra	  hivatkozással,	  hogy	  személyes	  adatok	  
kezelésével,	  illetve	  a	  közérdekű	  adatok	  vagy	  a	  közérdekből	  nyilvános	  adatok	  
megismeréséhez	  fűződő	  jogok	  gyakorlásával	  kapcsolatban	  jogsérelem	  következett	  
be,	  vagy	  annak	  közvetlen	  veszélye	  fennáll.	  
	  

5. Az	  adatkezelésért	  felelős	  	  
	  
Doremi	  Today	  Kft.	  	  
székhelye:	  1137	  Budapest,	  Pozsonyi	  út	  21.	  3.	  em.	  2	  
A	  szolgáltató	  elérhetősége,	  az	  igénybe	  vevőkkel	  való	  kapcsolattartásra	  szolgáló,	  
rendszeresen	  használt	  elektronikus	  levelezési	  címe:	  hello@doremi.today	  
Cégjegyzékszáma:	  01-‐09-‐941119	  
Adószáma:	  22733461-‐2-‐41	  
Adatkezelési	  nyilvántartási	  száma:	  
	  
	  
Budapest,	  2016.	  május	  14.	  
	  


