Adatvédelmi tájékoztató
1./ Adatkezelő neve, adatai:
Az adatkezelő neve: „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.
Az adatkezelő címe: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 (28) 441 951; tanpalya@tanpalya.hu
Adószáma: 12334023-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-09-078681
2./ Adatkezelési alapelvek
A „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A
személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, illetve az
érintett kérésére történő törlésig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a Weboldalon kezelt
személyes adatait.
3./ Adatkezelési tevékenységek
A ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:
1. Online értékesítési tevékenységéhez kapcsolódó (webáruház üzemeltetéséhez
kapcsolódó) adatbázis kezelése, megrendelések teljesítése és számlázása
megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett
hozzájárulása.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83427/2016
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a használat során kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintettek köre: megrendelők.
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott, a megrendelés
teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím,
számlázási cím.
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési az adatkezelési cél megvalósulásáig tart.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
o tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
o személyes adatainak helyesbítését,
o személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél
személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló
kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét
jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak
helyesbítése, vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá
a
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( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
2. Marketing, marketing célú tájékoztatás megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett
hozzájárulása.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83428/2016
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a használat során kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintettek köre: marketing célú tájékoztatást kérő megrendelők.
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott adatok: név,
elérhetőség (telefon, email), lakcím.
Az adatgyűjtés célja: marketing célú tájékoztatás
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az érintett kérésére történő törlésig tart.
A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél
o tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
o személyes adatainak helyesbítését,
o személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél
személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló
kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét
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Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá
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3. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, a hírlevelünkre feliratkozott felhasználók
rendszeres értesítése az új akcióinkról megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett
hozzájárulása.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83429/2016
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a használat során kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozók.
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott adatok: név,
elérhetőség (telefon, email).
Az adatgyűjtés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók rendszeres értesítése az új
akciókról.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az érintett kérésére történő törlésig tart.
A hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél
o tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
o személyes adatainak helyesbítését,
o személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél
személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló
kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét
jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak
helyesbítése, vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá
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4. Kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, törzsvásárlói kártyával
adható kedvezmény érvényesítése számlázáskor megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett
hozzájárulása.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85066/2016
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a használat során kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintettek köre: a szolgáltatást megrendelő, törzsvásárlói kártyával rendelkezők.
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott adatok: név,
elérhetőség (telefon, email), számlázási cím, szállítási cím, törzsvásárlói kártya
száma.
Az adatgyűjtés célja: törzsvásárlói kártyával adható kedvezmény érvényesítése
számlázáskor
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart.
A törzsvásárlói nyilvántartásban szereplő kérelmezheti az adatkezelőnél
o tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
o személyes adatainak helyesbítését,
o személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél
személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló
kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét
jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak
helyesbítése, vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá
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Mogyoród, 2016. október 10.

