Adatkezelési tájékoztató
______________________________________________________________
1. Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: Locators 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(továbbiakban Locators 2002. Kft.)
Adatkezelő székhelye: H-6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4.
Adatkezelő e-elérhetősége: adatkezeles@locators2002.hu
Adatkezelő képviselője: ügyvezető
Telefonszám: +36 76 484 781
2. Adatfeldolgozók adatai:
2.1
Adatfeldolgozó megnevezése: Net-Tech Consulting Kft. (a Net-Tech
Consulting Kft. a www.locators2002.hu honlap tárhelyszolgáltató partnere)
Adatfeldolgozó székhelye: H-1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.
Adatfeldolgozó e-elérhetősége: ugyfelszolgalat@net-tech.hu
Adatfeldolgozó képviselője: ügyvezető
Telefonszám: +36 30 426 6905
2.2
Adatfeldolgozó megnevezése: Alfa-Group Kft. (az Alfa-Group Kft. a Locators
2002. Kft. számviteli partnere)
Adatfeldolgozó székhelye: H-1096 Budapest, Haller u. 23-25. C / 2. emelet 6.
Adatfeldolgozó telephelye: H-2400 Dunaújváros, Dózsa György út. 21. I/3.
Adatfeldolgozó e-elérhetősége: alfagroupra@vnet.hu
Adatfeldolgozó képviselője: ügyvezető
Telefonszám: +36 25 501 330

2.3
Adatfeldolgozó megnevezése: Federal Express Corp Magyarországi
Fióktelepe (a Federal Express Corp Magyarországi Fióktelepe a Locators 2002.
Kft. szállítási partnere)
Adatfeldolgozó székhelye: H-2220 Vecsés, Lőrinci út 59.
Adatfeldolgozó e-elérhetősége: hungary@fedex.com
Adatfeldolgozó képviselője: adatvédelmi képviselő
Telefonszám: +36 80 980 980
______________________________________________________________
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya
visszavonásig tart.

2018. május

11.-től

Mint a www.locators2002.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Locators
2002. Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a
jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.
E tájékoztató a Locators 2002. Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Locators 2002. Kft. által a honlap
üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott
személyes adat kezelése megvalósul.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott
értelmező fogalommagyarázatokkal.
A Locators 2002. Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása
vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat
magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz
kötöttség alapelvének – amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az
adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A Locators 2002. Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása
vagy törvényi előírás alapján kezel.
Jelen tájékoztató célja, hogy a Locators 2002. Kft. az adat felvétele előtt
minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos
információt.

A Locators 2002. Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző̋ alkalmazottak
kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek
céljából a személyes adatokat kezelő̋ és azokhoz hozzáférési lehetőséggel
rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.
A Locators 2002. Kft. mindenkori ügyvezető igazgatója a Locators 2002. Kft.
sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem
szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre
vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét
ellátó személyt.
A Locators 2002. Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy
jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes
adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan
személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható,
megsemmisíthető.
3. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy
közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban
elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél
részére történő továbbítását a Locators 2002. Kft. feltüntetett elérhetőségein.
A Locators 2002. Kft. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével
összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog
gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott
információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem
tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Locators 2002. Kft.
csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
A Locators 2002. Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a
19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16.
§ (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység
vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok
rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében

meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat
törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának
időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző
szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát
megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője
az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. A Locators
2002. Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy
az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés
esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Locators 2002. Kft. mentesül azonban
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. Ugyanígy nem
téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Az érintett, a Locators 2002. Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos
panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
4. A Locators 2002. Kft. honlapjának használata során megvalósuló
adatkezelések
Az adatkezelés helye: H-6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4.
4.1. A honlap adatkezelése
A Locators 2002. Kft. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai
megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon
szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
A weblap „cookie”-t („sütiket”) nem használ. A Locators 2002. Kft. a honlapon
nem használ webanalítikai szolgáltatást (pl. Google Analytics).

4.2. Kapcsolatfelvétel a Locators 2002. Kft.-vel
4.2.1 Email üzenetben történő kapcsolatfelvétel
A Locators 2002. Kft. honlapján feltüntetett email címek használatával
lehetősége van a látogatónak a Locators 2002. Kft.-vel történő
kapcsolatfelvételre.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1)
bekezdésének a) pontján alapul. Az email üzenet küldésével a honlaplátogató
hozzájárul adatainak feldolgozásához a lentiekben meghatározott módon és
célokra.
Kezelt adatok köre: cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes
adatot), kapcsolattartó neve (a kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy
megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint, hogy a
küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül –egy esetleges
központi e-mail cím esetén – a címzett személyét.), név (amennyiben
magánszemélyként történt az üzenet küldése), e-mail cím, tárgy, üzenet
szövege (amennyiben az üzenet szövegében megtalálható, úgy a cím és a
kapcsolattartó telefonszáma).
Adatkezelés célja: ügyfél adatbázisba történő felvétel.
Adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig.
Adattárolás módja: elektronikus, jelszóval védett helyi adattárolás.
4.2.2 Telefonon történő kapcsolatfelvétel
A Locators 2002. Kft. honlapján feltüntetett telefonszám felhívásával
lehetősége van a látogatónak a Locators 2002. Kft.-vel történő
kapcsolatfelvételre.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1)
bekezdésének a) pontján alapul. A megadott szám felhívásával a hívó
hozzájárul adatainak feldolgozásához a lentiekben meghatározott módon és
célokra.
Kezelt adatok köre: cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes
adatot), kapcsolattartó neve (a kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy
megfelelő módon tudjuk megszólítani a visszahívás során, valamint, hogy
azonosítható legyen cégen belül egy esetleges központi telefonszám esetén),
név (amennyiben magánszemélyként történt a hívás), kapcsolattartó

telefonszáma.
Adatkezelés célja: ügyfél adatbázisba történő felvétel.
Adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig.
Adattárolás módja: elektronikus, jelszóval védett helyi adattárolás.
5. További adatkezelési tevékenységek bemutatása adatkezelési célok szerint
5.1. Email üzenetek tárhelyszolgáltató általi, szerver szintű kezelése
Az email üzenetek fogadásához, küldéséhez, valamint tárolásuk technikai
feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe.
Adatfeldolgozó: Net-Tech Consulting Kft. (adatfeldolgozó részletes adatai a
jelen adatkezelési tájékoztató 2.1 pontjában találhatók).
Az adatkezelés helye: Net-Tech Consulting Kft. mint adatfeldolgozó
telephelye (adatkezelési tájékoztató 2.1 pont).
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1)
bekezdésének a) pontján alapul. Az email üzenet küldésével a honlaplátogató
hozzájárul adatainak feldolgozásához a lentiekben meghatározott módon és
célokra.
Kezelt adatok köre: cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes
adatot), kapcsolattartó neve (a kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy
megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint, hogy a
küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül –egy esetleges
központi e-mail cím esetén – a címzett személyét.), név (amennyiben
magánszemélyként történt az üzenet küldése), e-mail cím, tárgy, üzenet
szövege (amennyiben az üzenet szövegében megtalálható, úgy a cím és a
kapcsolattartó telefonszáma).
Adatkezelés célja: email üzenetek átmeneti tárolása kézbesítésig.
Adattárolás határideje: ideiglenes, email üzenetek letöltéséig.
Adattárolás módja: elektronikus, jelszóval védett szerver szintű adattárolás.
5.2. Számlázás
A számla tárolásának technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót
veszünk igénybe.

Adatfeldolgozó: Alfa-Group Kft. (adatfeldolgozó részletes adatai a jelen
adatkezelési tájékoztató 2.2 pontjában találhatók).
Az adatkezelés helye: Alfa-Group Kft. mint adatfeldolgozó telephelye
(adatkezelési tájékoztató 2.2 pont).
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön
hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az
adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az Eker. 13/A.§ (2) bekezdése
tartalmazza, amely alapján a cégünk a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos 5.1. pont, kezelt adatok köre pontban foglalt
adatokat.
Kezelt adatok köre: cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes
adatot), név (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás), cím
(amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás), kapcsolattartó neve (a
kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy azonosítható legyen cégen belül, mint
igénylő vagy szerződés szerinti kapcsolattartó személy), adószám,
bankszámlaszám (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás).
Adatkezelés célja: kötelező adatkezelés.
Adattárolás határideje: a számla kiállításától számított 8 év.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot – így a számlát is-, legalább 8 évig kell megőrizni.
Adattárolás módja: elektronikus, jelszóval védett helyi adattárolás és
papíralapú, irattári tárolás.
5.3 Szállítás
A megrendelt áruhoz kapcsolódó szállítási feladatok ellátására valamint azok
technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe.
Adatfeldolgozó: Federal Express Corp Magyarországi Fióktelepe
(adatfeldolgozó részletes adatai a jelen adatkezelési tájékoztató 2.3 pontjában
találhatók).
Az adatkezelés helye: Federal Express Corp Magyarországi Fióktelepe mint
adatfeldolgozó telephelye (adatkezelési tájékoztató 2.3 pont).

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1)
bekezdésének a) pontján alapul. Az áru megrendelésével a vevő hozzájárul
adatainak feldolgozásához a lentiekben meghatározott módon és célokra.
Kezelt adatok köre: cégnév (amennyiben a címzett cég neve tartalmaz
személyes adatot), név (amennyiben a címzett magánszemély), cím
(amennyiben a címzett magánszemély), kapcsolattartó neve (a kapcsolattartó
nevét azért kezeljük, hogy azonosítható legyen cégen belül, mint igénylő vagy
szerződés szerinti kapcsolattartó személy), kapcsolattartó telefonszáma (a
kapcsolattartó telefonszámát azért kezeljük, hogy azonosítható legyen cégen
belül mint a szállítást igénylő vagy szerződés szerinti szállításért felelős
kapcsolattartó személy), magánszemély kapcsolattartó telefonszáma (azért
kezeljük, hogy a címzett elérhetetlensége esetén a kiszállítást végző
egyeztethessen új kiszállítási időpontról).
Adatkezelés célja: a megrendelt áru kiszállításának lebonyolítása.
Adattárolás határideje: 1 év.
Adattárolás módja: elektronikus, jelszóval védett felhő alapú adattárolás az
adatfeldolgozó szerverein.
6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az
irányadóak.

