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1.Bevezetés és fogalmak 
 
A www.fadoboz.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, és az azon 
kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő BUTAKI Kft  (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt.23., 
cégjegyzékszáma:01-09-960014, adószáma: 23321283-2-42,telephelye: 7191 Hőgyész,Ady Endre u.13.), 
aki a Weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és 
mindenben a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen 
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
- elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyéb 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt.) rendelkezései szerint jár el. 
Az Adatkezelő a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden 
intézkedést megtesz. 
E szabályzat alkalmazásában: 
személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés; a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható; 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 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; 
adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is  
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi  
adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől  
 
2. Az Adatkezelés alapelvei 
 
Az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében tiszteletben tartjuk a magyar adatvédelmi 
jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így: 
a célhozkötöttség elvét: az Ön személyes adatait csak meghatározott célból, a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezeljük; 
a jogszerű adatkezelés elvét: az Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy törvényi 
(illetőleg annak alapján, abban meghatározott körben) önkormányzati rendeleti felhatalmazás alapján 
kezeljük, illetőleg továbbítjuk harmadik személynek; 
biztosítjuk az adatminőség követelményét, vagyis mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes 
adatai a cél eléréséhez mérten pontosak, teljesek és időszerűek legyenek; 
tiszteletben tartjuk – az alább részletezettek szerint – a személyes adatok biztonságára vonatkozó 
előírásokat, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek; 



biztosítjuk – az alább részletezett módon – az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait, így a 
tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jogát. 
Az adatkezelő a hivatkozott törvényekben foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget. 
 
 
3. A kezelt adatokra vonatkozó szabályok 
3.1. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok 
 
A regisztráció során vagy egyébként a honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vételekor Ön olyan adatokat ad 
meg számunkra, amelyek az Avtv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak 
minősülhetnek. Társaságunk csak olyan adatok megadását kéri Öntől, amelyek szükségesek az igénybevett 
szolgáltatás nyújtásához. 
A kezelt adatok köre: Név,cím,adószám,telefonszám. 
A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön személyes adatainak harmadik személyek számára történő továbbítására 
is sor kerülhet, így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az érintett Számlakibocsátó 
részére. Az adatkezelés célja ilyen esetben a szolgáltatás teljesítése. 
Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása. 
 
3.2. Forgalmi adatok 
 
A szolgáltatás nyújtása során – az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó által üzemeltetett – szerveren 
képződő naplóállományokban, rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az 
adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek. 
Ilyen adatok különösen 
az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a Weboldalt; 
azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a Weboldalt  
a látogatás időpontja; 
a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa; 
a használt protokollra vonatkozó adat; 
az elért file-okkal kapcsolatos adatok; 
a letöltött adatmennyiség 
a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk. 
Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek. 
Az adatok kezelésének célja az a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az 
igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése. 
Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.  

4.Adatbiztonsági intézkedések  

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,hogy a személyes 
adatok védje a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás,továbbítás,nyilvánosságra hozatal,törlés vagy 
megsemmisítés,valamint  a véletlen megsemmisülés és sérülés,továbbá az alkalmazott technikai 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a 
magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására. 


