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Adatkezelési tájékoztató 
 

1. Bevezető 
Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection 
Regulation, GDPR), valamint a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20.§-ának (4) 
bekezdése alapján a MCoffee webáruház, üzemeltetője Hőbör Zsolt e.v. (Továbbiakban: 
Adatkezelő) mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja 
ügyfeleit továbbá az egyéb érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
információkról. 
 

2. Az adatkezelő adatai és elérhetősége 
Weboldal címe: https://www.mcoffee.hu 
Neve: Hőbör Zsolt e.v. 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 19/B 1. a. 
Adószám: 69367177-2-23 
Nyilvántartási száma: 53079635 
E-mail címe info@mcoffee.hu 
Telefonszáma +36 30 7404935 
 

3. Fogalom meghatározások 
adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét 
biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 
személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes 
személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. 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. 
adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy 
egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy 
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, 
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, 
például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép 
stb.) rögzítése. 
adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése 
(függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől). 



   2 

 
Hőbör Zsolt e.v. 
Nyilvántartási szám: 53079635 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 19/B. 1. a. 
Adószám: 69367177-2-23 Telefon: +36 30 7404935 

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése 
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 
feldolgozását végzi. 
érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére 
bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.    Az érintett kérheti 
adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott 
esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.  
az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben 
elrendelt kötelező adatkezelés. 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges 
adatok esetében szükséges az írásos forma. 
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 
adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen 
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is. 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni 
műszaki és szervezési megoldások rendszere. 
az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az 
adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok 
igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.  
célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 
és törvényesnek kell lennie. 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 kezelhető. Az adatkezelés során 
biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel 
szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés 
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 

kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; 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 („célhoz kötöttség”); 

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
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d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is 
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f. 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 ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

 
5. A webáruház működtetéséhez kapcsolódó személyes adatok kezelése 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
alapján meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés 
körében a következőket: 
 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 
Név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele 
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a 

szabályszerű számla kiállításához 
szükséges 

E-mail cím Kapcsolattartás 
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a 

szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb 
egyeztetése 

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, tartalmának 
meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése 

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele 
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása 
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása 
  

 
Az érintettek köre: a webshop weboldalon regisztrált vagy vásárló valamennyi érintett. 
 
Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok 
esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig 
meg kell őrizni ezeket az adatokat 
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Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a webáruház 
tulajdonosa és üzemeltetője 
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
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 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 19/B. 1. a. címen 
- e-mail útján info@mcoffee.hu e-mail címen 
- telefonon a 06-30-7404935 számon 

 
Az adatkezelés jogalapja: 
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint az 
adatkezelésben résztvevők (érintett, adatkezelő, adatfeldolgozó) viszonyaira vonatkozó 
alapvető szabályokat. A webáruházak esetében az adatkezelés jogalapja elsősorban az 
érintett hozzájárulása, bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező 
adatkezelés. Az Infotv. mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Ektv.) tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket alkalmazni kell a 
webáruházak működésére. Az Ektv. az adatvédelmi előírásai között felhatalmazza a 
szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, 
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek. 

 
Tájékoztatjuk: 
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. 
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a 
rendelését feldolgozni. 

 
6. 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 a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott 
elérhetőségein megkeresse. 
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 
3. 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. 
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: 
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Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 
Név Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé 

tétele. Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek 
küldése az érintett részére, tájékoztatás 
nyújtása az aktuális információkról, termékekről, 
akciókról, új funkciókról stb. 

E-mail cím Kapcsolattartás 
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása 
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása 

 
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig 
tart az adatkezelés. 
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a webáruház 
tulajdonosa és üzemeltetője 
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett bármikor, 
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 
 
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 
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. 

 
7. Panaszkezelés 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés adatkezelése 
körében a következőket: 
 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja 
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartása 
E-mail cím Kapcsolattartás 
Telefonszám Kapcsolattartás 
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel 

kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, 
kérdések és problémák kezelése 
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Az érintettek köre: a webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő 
valamennyi érintett 
 
Az adatkezelés időtartama: a panasz kezeléshez tartozó dokumentumokat 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell 
megőrizni 
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a webáruház 
tulajdonosa és üzemeltetője 
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
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 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 19/B. 1. a. címen 
- e-mail útján info@mcoffee.hu e-mail címen 
- telefonon a 06-30-7404935 számon 
 
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. 
 

8. Adatfeldolgozók 
Tárhely-szolgáltató 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

Cégnév:  BlazeArts Kft. 
Cím:  6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 
Cégjegyzékszám:  03-09-109150 
Adószám:  12539833-2-03 
Közösségi adószám:  HU12539833 
Általános információ:  info@forpsi.hu 
Weboldal:  https://www.forpsi.hu 
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.forpsi.hu/agreements/pp/ 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi 
személyes adat 
4. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett 
5. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-
szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé 
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 13/A. § (3) bekezdése 

  

https://www.forpsi.hu/
https://www.forpsi.hu/agreements/pp/
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Online fizetés 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés  
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

Cégnév:  Barion Payment Zrt. 
Cím:  1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; 
Nyilvántartó cégbíróság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-048552; 
Adószám:  25353192-2-43.,  
Közösségi adószám:  HU25353192; 
Tevékenységi engedély száma:  H-EN-I1064/2013 
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, bankkártya adatok 
4. Az érintettek köre: az online vásárlást kérő valamennyi érintett 
5. Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés 

lebonyolításáig tart 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 
Számlázás 
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlakészítés 
2.  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Cégnév:  Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím:  1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., 
Elérhetőség:  hello@billingo.hu 
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177 
ÁSZF:  https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek 
Adatkezelési tájékoztató:  https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

3.  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: vevő név, vevő cím, a vevő email címe 
4.  Az érintettek köre: az online vásárlást kérő valamennyi érintett. 
5.  Az adatkezelés célja: a számla kiállítása 
6.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számviteli törvény 
előírásainak megfelelően 
7.  Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 
 
Szállítás 
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás 
2.  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Cégnév:  MPL Magyar Posta Logisztika Kft. 
Cím:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Elérhetőség:  ugyfelszolgalat@posta.hu 
Telefon:  (06-1) 333-7777 

https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/
https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
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ÁSZF:  https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf 
Adatvédelmi tájékoztató:  https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

3.  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám 
4.  Az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi érintett 
5.  Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása 
6.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás 
lebonyolításáig tart 
7.  Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 
 
Hírlevél 
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevél küldés 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Cégnév:  The Rocket Science Group LLC. 
Cím:  512 Means St., Suite 404 Atlanta, Georgia 30318 
A Szolgáltató regisztrált tagja az Egyesült Államok és az Európai Unió között aláírt Safe 
Harbor Egyezménynek, amelynek következtében a személyes adatok továbbíthatók nem 
európai uniós tagországban bejegyzett társaságnak. 
A Szolgáltató MailChimp regisztrációja az alábbi linken tekinthető meg, ellenőrizhető: 
https://safeharbor.export.gov/list.aspx 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím 
4. Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozók 
5. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, 
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 
 

9. Sütikezelési tájékoztató 
A Felhasználó a weboldalra történő első belépés alkalmával az oldal alján megjelenő 
információs sávban értesül a süti használatról, melyet elfogadhat vagy elolvashatja a 
sütikezelési tájékoztatót illetve ki is kapcsolhatja a sütiket. 
„Ez a weboldal sütiket használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsa Önnek. 
Bővebb információt találhat a sütikről, illetve ki is kapcsolhatja őket ide kattintva.” 
 
Sütikezelési tájékoztató 
Ez a weboldal sütiket (cookie) használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa 
Önnek. A süti információk a böngészőben tárolódnak, és olyan funkciókat látnak el, mint 
amikor felismerik Önt, amikor visszatér webhelyünkre, és segít csapatunknak megérteni, hogy 
a webhely melyik szekciója legérdekesebb és leghasznosabb az Ön részére. 
A sütik beállításait a bal oldalon található füleken módosíthatja. 
 
Feltétlenül szükséges sütik 

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato


   9 

 
Hőbör Zsolt e.v. 
Nyilvántartási szám: 53079635 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 19/B. 1. a. 
Adószám: 69367177-2-23 Telefon: +36 30 7404935 

A feltétlenül szükséges sütik biztosítják, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal, amikor 
meglátogatja weboldalunk újra végigmenni a beállítási folyamaton. 
Ha nem engedélyezi a feltétlenül szükséges sütik használatát, akkor nem tudjuk eltárolni 
beállításait. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor meglátogatja ezt a weboldalt, újra 
engedélyeznie vagy tiltania kell a sütiket. 
 
Statisztikai sütik 
Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazásával névtelen információkat gyűjt, mint például a 
weboldal látogatóinak száma, a legnépszerűbb oldalak, és hasonló adatok. 
Ha engedélyezed ezeket a sütiket, azzal nagyban segíted munkánkat, amit előre is köszönünk. 
 
Sütik engedélyezése és tiltása böngészőben 
A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre 
szabhatja, így akár le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a 
honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak 
korlátozott formában érhetőek el. 
 
Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez az ügyfél nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében 
elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Amennyiben a felhasználó szeretné 
letiltani a Google cookie-k használatát, azt a Hirdetési beállítások segítségével megteheti. 
 
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 
Google Chrome 
Firefox 
Internet Explorer 11 
Safari 
 

10. Google Analytics alkalmazása 
a. Amennyiben engedélyezte a sütik használatát a kezdőlapon, a weboldal csak akkor 

alkalmazza a Google Analytics alkalmazást. 
b. A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott 
weblap használatának elemzését. 

c. 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. 

d. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A 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. 

e. 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 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
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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 

 
11. Google Adwords konverziókövetés használata 

a. Amennyiben engedélyezte a sütik használatát a kezdőlapon, a weboldal csak akkor 
alkalmazza a Google Adwords nevű online reklámprogramot és a Google konverziókövető 
szolgáltatását 

b. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak 
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google 
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

c. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a 
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az 
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a 
Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

d. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, 
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

e. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek 
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

f. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós 
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és 
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan 
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

g. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni 
a konverziókövetési statisztikákban. 

h. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 
www.google.de/policies/privacy/ 

 
12. Adatbiztonság 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az 
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, 
hogy: 
a. az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 
b. csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való 

feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen 
hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 

c. az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő 
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

d. gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és 
védelméről. 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket 
alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen 
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy 
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feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve 
magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul 
értesíti az Érintettet. 
Az Adatkezelő, amennyiben Érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított 
adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a 
harmadik személyek által megvalósított Érintett adatkezelésért teljes körű felelősséggel 
tartozik. 
Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az 
Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. 
 

13. Jogorvoslat 
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik 
arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent 
megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. 
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a 
hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL: https://naih.hu  
 
Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 
el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja.  
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	adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, össze...
	adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
	adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
	adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
	érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.    Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint tö...
	az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.
	hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezelés...
	megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, íg...
	tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
	adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
	az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvén...
	célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelé...

	4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
	5. A webáruház működtetéséhez kapcsolódó személyes adatok kezelése
	Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
	Az érintettek köre: a webshop weboldalon regisztrált vagy vásárló valamennyi érintett.
	Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat
	Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a webáruház tulajdonosa és üzemeltetője
	Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
	Az adatkezelés jogalapja:
	Tájékoztatjuk:

	6. Hírlevél, DM tevékenység
	Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
	Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
	Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
	Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a webáruház tulajdonosa és üzemeltetője
	Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett bármikor,
	ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
	Az adatkezelés jogalapja:

	7. Panaszkezelés
	Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
	Az érintettek köre: a webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett
	Az adatkezelés időtartama: a panasz kezeléshez tartozó dokumentumokat fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni
	Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a webáruház tulajdonosa és üzemeltetője
	Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
	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 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 19/B. 1. a. címen
	- e-mail útján info@mcoffee.hu e-mail címen
	- telefonon a 06-30-7404935 számon
	Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
	és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
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	10. Google Analytics alkalmazása
	a. Amennyiben engedélyezte a sütik használatát a kezdőlapon, a weboldal csak akkor alkalmazza a Google Analytics alkalmazást.
	b. A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által l...
	c. 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 Un...
	d. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, ...
	e. 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...
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