
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME  

 
Az adatkezelés elvei  

(1) 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.  

(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 kezelhető.  

(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.  

(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha 
az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett 
véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási 
helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény 
rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra 
irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti 
napon nem kerülhet sor.  
 

 
 

  



ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

  

Az UTC Trade Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a selyemabc.unas.hu 
(www.selyemabc.hu) továbbiakban (Honlap) oldalon web áruházat üzemeltet, 
amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: 
Felhasználók) adatait kezeli.  

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt 

• személyes adatokról, az adatkezelés céljáról 
• a kezelésre vonatkozó irányelvekről 
• mi az adatkezelés jogalapja 
• az adatkezelőről 
• az adatkezelés időtartamáról 
• az adatokat megismerő személyek köréről 
• az adatbiztonságról 
• a felhasználói jogokról és jogérvényesítésről 
• az e-mail címek felhasználásáról 

 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az 
alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

Az adatkezelés célja: 

Szolgáltató a Felhasználók, vásárlók személyes adatait (név, cím, email cím, 
telefonszám, stb.) csak és kizárólag saját célra, személyes kapcsolattartásra használja 
fel, melybe beleértendő a Felhasználók számára promóciós céllal kiküldendő hírlevelek 
is.  
Természetesen a Szolgáltató ezen adatok alapján állítja ki a számlát a vásárlók részére. 
Szolgáltató ezen begyűjtött adatokat külső harmadik félnek nem adja ki, kivéve a 
kiszállítást végző alvállalkozónak, akinek azonban szintén kötelessége ezen adatokat 
magának megtartani és tilos neki további külső feleknek továbbadni.   

Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni Szolgáltatótól, akinek 
kötelessége ezt haladéktalanul megtenni. Szolgáltató által kiküldött hírlevelek alján 
minden esetben külön link szerepel, melyre kattintva Felhasználó a hírlevél 
szolgáltatásról bármikor és azonnali hatállyal leiratkozhat. 

Az adatkezelés jogalapja: 

• A Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, 
valamint, törvény alapján kerülhet sor. 

• A Felhasználó a hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve 
a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

• A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges; 

• Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta 
meg. 



Az adatkezelő adatai 

Név:     UTC Trade Kft 

Székhely:    2400 Dunaújváros, Piactéri II. Szolg. Ház 

Levelezési cím:    2400 Dunaújváros, Piactéri II. Szolg. Ház 

Üzlethelyiség címe:   1139 Budapest Forgách u. 19. 

Ügyvezető neve/adatkezelő:  Tóth Zsolt 

Cégjegyzékszám:   07-09-020463 

Bejegyző Bíróság neve:  Székesfehérvári Törvényszék Cégbíró 

Adószám:    14278826-2-07 

E-mail cím:    varga.adrienne@selyemfesteszet.hu 

Telefonszám:    +36-30/914-9209 

WEB Áruház kontakt:   Varga Adrienne 

Az adatkezelés időtartama: 

Szolgáltató a Felhasználótól származó fenti személyes adatait határozatlan időre őrzi 
meg abból a célból, hogy regisztrációt követően Felhasználó könnyebben tudjon 
ismételten rendelést leadni a Honlapon keresztül.  

Felhasználónak jogában áll személyes adatainak törlését írásban (email vagy levél) 
kérni Szolgáltatótól, akinek kötelessége azt a kérés beérkezését követő 48 órán belül 
azt végrehajtani. A személyes adatok törlésének kérelme kiterjed az esetleges 
hírlevélre való feliratkozásra is. 

A honlap számítógépes rendszere minden egyes látogató IP címét naplózza, mely a 
naplózást követő maximum 6 hónapig kerül megőrzésre Szolgáltató szerverén. 

A kezelt adatok körének meghatározása: 

Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:  

• felhasználónév 
• jelszó 
• email cím 
• telefonszám 
• számlázási/szállítási cím – város, irányítószám, utca, házszám 
• céges vásárlás esetén ÁFÁ-s számla kiállításához a cég adószámát is meg kell 

adni 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás: 

Szolgáltató a Felhasználóktól rögzített személyes adatokat csak szerződött partnereinek 
bocsájtja rendelkezésre, melyek a kiszállításban vagy fizetésben vesznek részt. 

A Szolgáltató partnere a kiszállításban: 

• DPD Hungary Kft (Cg.01-09-888141) - Futárszolgálat 
Cím: Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. 
Tel.: +36 (1) 501-6200 
E-mail: dpd@dpd.hu 



A Szolgáltató partnere a bankkártyás fizetésben: 

• PAYU Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft (Cg.01-09-959180) 

Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.  
Telefon: 06 1 510 0707 
E-mail: info@payu.hu 

A Szolgáltató a kiszállításhoz, ill. bankkártyás fizetéshez feltétlenül szükséges 
adatokat ad át partnereinek, melyek a megrendelt termékek kiszállításában és 
pénzügyi teljesítésében szerepet játszanak azzal a kikötéssel, hogy azt csak erre 
használhatják! 
A fizetéshez egyéb adatokat (bankkártya szám stb.) a Felhasználó ad meg a partner 
cég által biztosított felületen, ezen adatok nem jutnak a Szolgáltató birtokába.  
 
Szolgáltató a kiszállítást végző alvállalkozójának adatkezelési gyakorlatáért nem 
felelős. 

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 
meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Adatbiztonság: 

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát 
mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek: 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá 
vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. 

Felhasználó az adatait bármikor módosíthatja, továbbá jogosult adatai törlésének 
kérésére a megadott elérhetőségek útján. (cím, e-mail cím) 

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített 
adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. 

Felhasználó személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás esetei. 

Jogorvoslati lehetőségek: 

- Felhasználó a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy 

- Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz 
fordulhat (http://www.naih.hu). 

E-mail címek felhasználása: 

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre nem küld elektronikus 
levelet, kivéve az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű e-
maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket. 



Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a 
kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére, 
pl. hírlevél formájában. 

Hírlevél: 

Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szolgáltató 
reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein 
(pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse; 

- hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában 
a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új 
funkciókról stb. 

- ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait 
kezelje; 

- Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármely pillanatban leiratkozni, melyet megtehet 
minden egyes kiküldött hírlevél alján szereplő linkre való kattintással. Ezáltal 
Felhasználónak a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozása automatikusan megtörténik. 

Egyéb rendelkezések: 

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően 
Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított 
Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat 

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a 
Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a 
Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden 
tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából. 

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2014.05.01. 

  


