
A Natural Pet Care System Magyarország Kft. adatvédelmi 
tájékoztatója

Bevezető

A Natural Pet Care System Magyarország Kft. tájékoztatja a honlapján vagy 
webshopján regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati 
lehetőségeiről. A Natural Pet Care System Magyarország Kft., mint adatkezelő 
kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás 
megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Natural Pet Care System Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 59. A. ép. 

Cégjegyzékszám: 13-09-199582

Adószám: 26728287-2-13

e-mail-cím: info@burgimmune.com

Telefonszám: 

Fax: 

Honlap: www.naturalpetcaresystem.com 

Az adatkezelés jogalapja

Termékeink megvásárlásával, megrendelésével, hírleveleinkre való feliratkozásával Ön 
szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve termékek 
megvásárlásra.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (vásárlások, 
megrendelések, stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok a 
rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem 
kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az Ön hozzájárulása.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a 
marketing célú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól 
függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a szolgáltatások 
további igénybevételének. 

Az adatkezelés célja és időtartama

A Natural Pet Care System Magyarország Kft. által folytatott adatkezelés általános 
célja:



 ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása,

 ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,

 pénzügyi nyilvántartások vezetése,

 statisztikák, elemzések összeállítása,

 kedvezményes vásárlási lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak 
körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett 
ügyfelekhez,

 szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb szolgáltatások előkészítése.

Az adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában 
ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. 
Azonban a háromévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akik 
több éve nem léptek be az online felületre.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében a Natural Pet Care System Magyarország Kft. 

 statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és 
megalapozza akcióit,

 célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció 
érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti,

 e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,

 SMS-ben reklámokat küld ki (ezzel a lehetőséggel ritkán élünk, elsődleges 
direktmarketing-eszközünk az e-mail),

Adattovábbítás külföldre

A Natural Pet Care System Magyarország Kft. semmilyen személyes adatot nem 
továbbít külföldre, azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse 
virtuális szervereit. Erről bővebben olvashat a szerverekről szóló szakaszban.

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. 
Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk 
nyilván.  

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, 
tranzakcióazonosító). Az online vásárlási rendszerben a bankkártyás fizetés az OTP 
biztonságos, háromszereplős fizetési felületén történik, ahol ügyfeleink az adatokat 



közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem 
kerül a Natural Pet Care System Magyarország Kft. birtokába, és ilyen adatot nem 
kezelünk.

Adatfeldolgozó partnereink

Más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

E-mailek és SMS-ek küldése

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek

 a sikeres regisztrációról,

 a sikeres vásárlásról (visszaigazoló levél),

 jelszócsere kezdeményezése esetén,

 szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú 
hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását 
adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján 
szereplő leiratkozási funkcióval, az online rendszerben az adatmódosítás gombra 
kattintva vagy külön e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismerésére cégen belül csak azon 
dolgozók jogosultak, akik a szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg 
az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az 
ügyfelek tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 az adatrögzítők,

 a rendszergazda és az adatbázis kezelője,

 a pénzügyi dolgozók,

 a marketinges dolgozók.

Űrlapos adatkérések

Egyes esetekben a weboldalunkon keresztül kérünk adatokat ügyfeleinktől. Az itt 
megadott adatokat ezzel foglalkozó munkatársaink e-mailben kapják meg.

Az adatkezelésben Érintett szervereink helye



A Natural Pet Care System Magyarország Kft. adatkezelésének helye az irodája (1138 
Bp. Váci út 152-156.)

Weboldalaink egy részét és adatbázisunkat a ……………………… elhelyezett szerver 
szolgáltatja.

További weboldalaink üzemeltetője a ………………………… Elérhetőségeik 
felsorolása: ……………..

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak 
egyes adatokat  weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak 
minősülhetnek. A weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos 
adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a 
betörési kísérletek felderítése végett:

 a látogatás időpontja,

 a megtekintett oldal címe,

 a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),

 a látogató IP-címe,

 a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a 
böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

Az ügyfelekről tárolt adatok

A felsorolt adatokat az ügyfél beazonosításához, a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás 
biztosításához, pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is 
használjuk. A regisztrációkor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként 
jelöltük meg.

Alapadatok:

 az adatbázisbeli azonosító (automatikusan generálódik),

 online azonosító,

 felhasználónév,

 titkosított jelszó,

 az utolsó jelszócsere dátuma (a program működéséhez és a hibaelhárításhoz 
szükséges),

 online kártyás befizetéskor a tranzakcióazonosító, amely a pénzügyi 



ellenőrzésekhez és a problémamegoldáshoz szükséges,

 teljes név, titulus,

 születési dátum,

 állandó / levelezési cím,

 állampolgárság,

 telefonszám,

 e-mail-cím,

 iskolai végzettség (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),

 foglalkozás (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),

 kér-e információs anyagokat, e-maileket,

 utolsó számlázási név és cím (automatikusan generálódik, ha valaki az online 
rendszerünkön keresztül kér számlát – ez ügyfeleink kényelmét szolgálja, hogy ne 
kelljen minden alkalommal újra begépelni az adatokat),

 nem magyar állampolgárok esetén, hogy az angol helyett inkább magyar nyelvű 
hírleveleket kér-e.

Különleges adatot a Natural Pet Care System Magyarország Kft. nem kezel és nem 
tart nyilván.

• Profilalkotás

Az Adatkezelő hozzájárulás alapján profilalkotást végez annak érdekében, hogy az 
egyedi igényeknek, kívánságoknak és érdeklődési körnek megfelelően kialakított 
ajánlatokkal szolgálhasson. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatja el, e-mailben, 
vagy a weboldalon jelenítheti meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált 
kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a 
felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes 
preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási 
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére 
használják.

• Linkek közösségi média szolgáltatókhoz, közösségi média 
böngésző bővítményekhez

Az Adatkezelő weblapja a Facebookra, a YouTube-ra és a g+ oldalra irányító egyszerű 
linkeket tartalmaz. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az 



említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook 
esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi 
média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön 
az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel 
kapcsolatos információkat tehet közzé. 

• Az Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően 
az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés 
kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az Érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik 
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 
elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre 
nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
vonatkozóan a megfelelő garanciákról.



Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben 
használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az Érintett másként 
kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti 
hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül 
gyakorolhatók.

Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az Érintett kérésére az Érintettre nézve pontatlan személyes adatot 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az 
Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából;



b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi 
vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy 
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében 
és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége 
mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel 
rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott 
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, 
aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező 
tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási 
kötelezettség hatálya alatt áll;

d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, 
a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és 
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, 
amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az Érintett jogait és 
szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése 
olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós 
vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által 
megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség 
hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami 
jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított 
szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 

komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy

g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Érintett ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát;



b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy

e) az Érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése 
kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 
tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni.

Az Adatkezelő azon Érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az 
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett 
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 
Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az 
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 



tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az 
adatkezelés jogalapja közérdek, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett 
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e 
célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett 
hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos Érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jelen tájékoztatóban 
rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos Érintetti kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az 
Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint 
elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt 
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy 



amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre, ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján 
történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi 
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

• Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos 
személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha 
szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak 
az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre 
figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem 
jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, 
egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, 
vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel 
összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre 
bocsátásával összefüggésben szükség van-e harmadik személy hozzájárulására. 
Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen 
pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben 
felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, 
hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. 
Például, ha Ön harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, jogosultak 
vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési 
hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden 
olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az 
Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más 
számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 
meghatározott elérhetőségek egyikén haladéktalanul közölje, ha tudomására jut, hogy egy 
gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott az 
Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

Cookie-k (sütik) használata a weboldalon

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítsék az 
online felületek használatának elemzését. Az Érintett az online felületeken, az azokhoz 



történő külön és kifejezett hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az 
online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google 
Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt 
cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított 
külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és 
elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. Ezeket az információkat az 
online felületek Érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az 
online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint 
az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb 
szolgáltatások nyújtására használják. További információk megtalálhatók a cookie 
tájékoztatójában.

•  Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban nevesített 
Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az 
Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  Az 
Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további 
adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
jogosult.

Adatfeldolgozó

Milyen személyes 
adatokhoz fér hozzá? 

Milyen módon 
használhatja fel az adott 
személyes adatot (milyen 
tevékenységet végez az 
Adatkezelő részére)?

Mennyi ideig tárolhatja 
az adatokat?

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a Natural Pet Care System Magyarország Kft. vagy annak 
valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot a Natural Pet Care System Magyarország Kft.-vel az 
elérhetőségeik egyikén, a probléma mielőbbi megoldása céljából.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Natural Pet Care System Magyarország Kft. problémájával 
kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van az Adatkezelő ellen 
bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a 
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása 
a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
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A Natural Pet Care System Magyarország Kft. kikötése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát 
megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a 
technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen 
jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.
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