Adatvédelmi Tájékoztató
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Babelprojekt KFT által
üzemeltetett made by Nagyi Webáruház (továbbiakban az adatkezelő) által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Szolgáltató adatvédelmi és
adatkezelési politikáját. Az adatkezelő online értékesítési tevékenységével
kapcsolatban kezeli a webáruház felhasználóinak személyes adatait, a megrendelések
teljesítésének céljából, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás)
teljesítése érdekében és elektronikus hirdetésküldés (hírlevelezés) céljából. 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 kezeli.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• -2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
• -2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• -1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• -1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
• -2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• -2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
(Eker. tv.);
• -2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.).
Az Adatkezelő megnevezése:
Cégnév: Babelprojekt Kft.
Székhely címe: Halom utca. 11, 2040 Budaörs, Magyarország.
Cégjegyzékszám: 13-09-152194
Közösségi adószám: HU23708675
Adószám: 23708675-2-13
IBAN: HU15 10403758-50526548-78491000
Webáruház címe: www.madebynagyi.hu
E-mail: info@madebynagyi.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcím és időtartama
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A Babelprojekt Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson
alapulnak.Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését,
tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük
közönségünket.
Felhívjuk a Babelprojekt Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.
1.1 Vásárlói adatok
1.1.1 Az adatkezelés célja: megrendelés, számla kiállítása, vásárlók egymástól való
megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés
dokumentálása, visszaigazoló e-mail küldése, számviteli kötelezettség
teljesítése, vásárlói kapcsolattartás
1.1.2 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169.
§ (2) bekezdése.
1.1.3 A kezelt adatok köre: dátum, időpont, név, Szállítási cím, Számlázási cím,
telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek
megnevezése, mennyisége, vételára.
1.1.4 Az adatkezelés időtartama: a termékek megrendelése esetén a vásárló
telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe
az értesítéséig, a termék
megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelően nyolc év.
1.1.5 Adattovábbítás:
-‐ Sofort Banking-on keresztüli fizetés esetén a rendszer a lényeges adatokat
automatikusan továbbítja webáruházból a SOFORT GmbH levédett online
fizetési felületére, és kitölti az elektronikus átutalási űrlapot
(kedvezményezett, a kedvezményezett számlaszáma és bank azonosítója,
közlemény, vételár). A SOFORT GmbH átadja az átutalási adatlapon a vásárló
számára megjelenített adatokat a vásárló bankjának. A SOFORT nem tárolja a
vevő internetes bankoláshoz használt hozzáférési jelszavát és az egyszeri
fizetést jóváhagyó kódot, hanem a banki szabványoknak megfelelő,
biztonságos kódolással továbbítja azokat a banknak.
1.1.6

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett
önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozó:
Név: Babelprojekt KFT.
Székhely: 2040 Budaörs, Halom utca 11.
1.2 Webáruház Regisztráció
1.2.1 Az adatkezelés célja: webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a
vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések
teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség
teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, direktmarketing tartalmú megkeresések,
tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
1.2.2 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A.
§-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
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1.2.3

A kezelt adatok köre:név, Szállítási cím, Számlázási cím, e-mail cím,
telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes
vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a
direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
1.2.4 Az adatkezelés időtartama:
1.2.4.1 a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig,
1.2.4.2 a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év vagy a
felhasználó kérésére való törlésig,
1.2.4.3 a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján
nyolc év.
1.2.5 Adattovábbítás:
-‐ Sofort Banking-on keresztüli fizetés esetén a rendszer a lényeges adatokat
automatikusan továbbítja webáruházból a SOFORT GmbH levédett online
fizetési felületére, és kitölti az elektronikus átutalási űrlapot
(kedvezményezett, a kedvezményezett számlaszáma és bank azonosítója,
közlemény, vételár). A SOFORT GmbH átadja az átutalási adatlapon a vásárló
számára megjelenített adatokat a vásárló bankjának. A SOFORT nem tárolja a
vevő internetes bankoláshoz használt hozzáférési jelszavát és az egyszeri
fizetést jóváhagyó kódot, hanem a banki szabványoknak megfelelő,
biztonságos kódolással továbbítja azokat a banknak.
1.2.6

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatfeldolgozó:
Név: Babelprojekt KFT.
Székhely: 2040 Budaörs, Halom utca 11.
1.3 Hírlevél
A made by Nagyi hírlevelére a madebynagyi.hu weboldalon a hírlevél feliratkozási
mezőben az adatai kitöltésével és megersosítésével illetve a regisztráció során az erre
a célra feltüntetett, alapértelmezett állapotban üres jelölőnégyzet bejelölésével lehet
jelentkezni.
1.3.1 Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek
küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról,
akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresése , kapcsolattartás.
1.3.2 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A.
§-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
1.3.3 A kezelt adatok köre:e-mail cím, név, lakcím, rendelkezik-e a direktmarketing
célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja az üzenetek
küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és
megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja,
kézbesíthetetlenség oka).
1.3.4 Az adatkezelés időtartama:
-‐ a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
-‐ a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a
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személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
-‐ a madebynagyi.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
-‐ e-mail útján a info@madebynagyi.hu címen, továbbá
-‐ postai úton a Babelprojekt Kft. Budaörs, Halom utca 11. címen.
Adatfeldolgozó:
Név: Babelprojekt KFT.
Székhely: 2040 Budaörs, Halom utca 11.
2. A személyes adatok tártolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Babelprojekt Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a
Shopify Inc. (150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON, Kanada K2P 1L4)
szervertermében található szerverein találhatók meg.
A Babelprojekt Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat:
-‐ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
-‐ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
-‐ változatlansága igazolható (adatintegritás);
-‐ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Babelprojekt Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Babelprojekt Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy
a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Babelprojekt Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki,
szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Babelprojekt Kft. az adatkezelés során megőrzi
-‐ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
-‐ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
-‐ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés
vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
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fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági
eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény
esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
3. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Cégnév: Babelprojekt Adatfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Halom utca 11.
Cégjegyzékszám: 13‐09‐152194
Adószám: 23708675-2-13
Közösségi adószám: HU23708675
Telefonszám: +36 30 592 98 39
E-mail: info@madebynagyi.hu
4. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata
útján.
Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Babelprojekt Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa
kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon
belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Helyesbítés joga:
A Babelprojekt Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg
és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Zárolás és megjelölés:
A Babelprojekt Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Babelprojekt Kft.
megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.
Törléshez való jog:
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A Babelprojekt Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A Babelprojekt Kft. a helyesbítésről, a
zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tiltakozás joga:
Az érintett 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,
ha az adatkezelést törvény rendelte el;
-‐ a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
-‐ törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Babelprojekt Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az
érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A Babelprojekt Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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