
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a www.microtrade.hu weboldal látogatói által, az oldal 

használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Microtrade 2002 Kft.) számára kezelt 

személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat ismertesse. 

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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az adatkezelő elérhetőségei: 

Név: Microtrade 2002 Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) 

Cím: 1191. Budapest, Corvin krt. 7-13. 

Felelős személy: Karsai Attila, ügyvezető 

Microtrade 2002 Kft. 1191. Budapest, Corvin krt. 7-13. 

Telefon: +36 30 9044774 

E-mail cím: info@microtrade.hu 

 

Az adatkezelés jogalapja:  
 

-Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján 
 

Tájékoztatjuk, hogy  
 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

 köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk igényét teljesíteni tudjuk. 

 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a 
igényét feldolgozni. 

-Az üzemeltető a személyes adatok kezelését az alábbi elvek figyelembevételével és 

betartásával végzi. 

 1. A Személyes adat kizárólag az itt meghatározott célból kezelhető. Az 

adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az 

http://www.microtrade.hu/


adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek valamint az 

érintett számára átlátható módon kell végezni. 

 2. 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 és jogszerűen kezelhető. A 89. 

cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem 

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 

 3. 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. 

 4. 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.  

 A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; 

 A kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve. 

 Az adatkezelés módja: kézi adatfeldolgozás. 

II. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: 

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg: 

– Vezeték-és keresztnév. A cél azonosítás. 

– e-mail cím. A cél kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése. 

– telefonszám. A cél kapcsolatfelvétel, hatékony és gyors kapcsolattartás, az esetelegesen 

felmerült kérdések kezelése 

-A felhasználó által az információs emailben megjelölt termékek 

-Az érintettek köre: A weboldalt látogatók, az ott árajánlatot kérők valamennyi érintettek 



 
-Az adatkezelés időtartama határozatlan, az adatok törlésének határideje: A regisztráció 
törlésével azonnal.  
 
-A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“)webelemző szolgáltatása. A Google 
Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére 
mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.  
 
-A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül 
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg 
megrövidíti.  
 

-A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének 
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, 
hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a 
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az 
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  
 

-A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem 
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének 
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az 
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen 
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k 
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha 
letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  
 

 

III. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI 

FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE 

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

 

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Adatkezelő a megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeli. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


V. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE 

Nem történik adattovábbítás. 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI: 

 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

 

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
késedelem nélküli hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és 

 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  

 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 
időpontban történő visszavonásához. 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog  
jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 
- vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát;  
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  
- tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaival szemben.  

 jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta 

 jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 
alapuló profilalkotást is.  

 
 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatnia kell a fenti kérelmek nyomán hozott 
intézkedésekről.  
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelem nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást küld az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
 



VII. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket 
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 
 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét; 

 
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 
lehet állítani; 

 
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást. 

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatokról, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, Adatkezelő 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. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó 

tájékoztatási kérelmet Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő 

költségtérítést állapíthat meg. 

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

– kezelése jogellenes 

– az érintett kéri 

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki 

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt 

– azt bíróság, vagy hatóság elrendelte 



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 Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás, illetve törlés iránti kérelem elutasításának 

ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a 

bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

VIII. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN 

 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 
 

- postai úton a  1191. Budapest, Corvin krt. 7-13. címen, 
- e-mail útján az info@microtrade.hu e-mail címen,  
- telefonon a  +36309044774 számon. 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy Adatkezelő, adatátvevő, vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén 

– ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik 

– törvényben meghatározott egyéb esetben 

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 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, Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti 

határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági 

jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló 

megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek 

jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok Adatkezelő által megbízott jogi 

képviselők részére is kiadhatók. 

IX. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT 

Amennyiben a felhasználók úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 

védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges 

jogsértést orvosolhassuk. 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő 

ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett 

választása szerint az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. 

Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Adatkezelő 

az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett, Adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a 

sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt, vagy az érintett 

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a 

károsult, vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos, 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

X. HATÓSÁG ELJÁRÁSA 

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a hatóságtól is. 



Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK 

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

Amikor Ön a www.microtrade.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. 

A www.microtrade.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) 

működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. 

2. E-MAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA 

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a 

reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 

reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 

üzenetben lévő linkre kattintva vagy a info@microtrade.hu e-mail címen. 

http://naih.hu/
http://www.microtrade.hu/
http://www.microtrade.hu/

