
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
www.intuitashop.com

A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 
01-09-707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 
12874828-2-42) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.intuitashop.com weboldalon (a 
továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók 
(Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató 
ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a 
személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az 
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a 
rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és 
nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak 
megfelelően kezeli.

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

1.     A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A 
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön 
böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, 
megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány 
releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) 
nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó 
azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy 
titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie 
(süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül
számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. 



Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal 
használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak 
használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön 
számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére 
korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat 
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja 
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem 
gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen 
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének 
javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet 
idejére korlátozódik.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k A korábbi látogatók vagy felhasználók 
számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, 
illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor 
jelenhetnek meg A honlap látogatói a következő linkre való kattintással kihagyhatják 
az RTB technológia használatát: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem 
lesznek elérhetőek az Ön számára. 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-
websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2.     BÖNGÉSZÉS A HONLAPON

A honlapon történő böngészésnek és vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. 
Szolgáltató semmilyen adatot nem tárol a Honlap látogatóiról.



A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos
adatkezelés

3.       AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági 
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó 
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

4.      AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, 
hozzájárulása visszavonása esetén az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az 
Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése, valamint 
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján 
kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap 
használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.         AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatkezelő megnevezése: Paleandra Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő székhelye: 1102 Budapest, Hungary, Liget u 12/B. 1. em. 1.

Az adatkezelő levelezési címe: 1056 Budapest, Hungary, Váci u. 61, Intuita Galéria
Az adatkezelő e-mail címe: intuitashop@intuitashop.com
Az adatkezelő telefonszáma: +361/337-1248
Honlap: https://www.intuitashop.com

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló 
felhasználókra vonatkozik, így az Info.tv. 65. § (3) bek. a) pontja alapján az 
adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

6.           AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A honlapon történő vásárlás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az
adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától 
számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla 
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) 



bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes 
adatait 8 évig megőrizni.

7.      A KEZELT ADATOK KÖRE

A rendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes 
adatokat:

-         saját e-mail cím,

-         keresztnév,

-         vezetéknév,

-         számlázási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám),

-         szállítási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám).

- telefonszám

Az adatok megadását követően a Honlap tájékoztatja Felhasználót a rendelés 
sikerességéről.

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön fenti adatait, és az Ön által megvásárolt 
árukat kezeli.

A Szolgáltató vállalja, hogy a vásárlás során a Felhasználók által megadott e-mail 
címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett 
szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával 
küldött hírleveleket.

8.       AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, 
ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak 
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem 
adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az 
elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, 
könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési 
gyakorlatáért nem felelős.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az 



adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön 
igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az 
Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön Nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát 
kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag 
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása 
alapján kerülhet sor.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 
pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, 
akciókról. 
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön Nevét, e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes 
tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi
háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés 
időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról 
az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely 
hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az 
Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve,
ha a tájékoztatását törvény kizárja.



9.       ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által 
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az
adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés,
a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, törlése, illetve jogosulatlan 
felhasználása megelőzésére.

10.   FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá 
vonatkozó személyes adatokról, bármikor módosíthatja azokat, továbbá jogosult 
adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt 
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik 
és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától 
számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:             Paleandra Kft., Intuita 2 Galéria

                                                 1056 Budapest, Váci u. 61

E-mail:                         intuitashop@intuitashop.com

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a 
Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy 
azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon 
belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés 
nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges 
adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 



harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
   ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton 
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait.

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 
alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu tel:+36 (1) 
391-1400 ) fordulhat; kérheti továbbá az alapvető jogok biztosának segítségét is 
(1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további 
információ: https://www.ajbh.hu/.

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely 
kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez 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.

11.       E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek 
felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon
használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések 
teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így 
elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek 
változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló 
szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus
formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem 



lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási 
célra.

A vásárlás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot 
(hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett 
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

12.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi 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.


