
Adatvédelmi és cookie tájékoztató 

A PORCIÓ-ÉK Kft. (2730, Albertirsa, Homokrész, a továbbiakban: adatkezelő) az Európai Parlament 
és Tanács 2016/679/EU Rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”) rendelkezéseit szem előtt tartva a 
termék vagy szolgáltatás megrendelése céljából kapcsolatot felvevő, illetve a PORCIÓ-ÉK Kft. 
hírlevelére felíratkozó személyek („érintettek”) adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem 
adja át. 

A PORCIÓ-ÉK Kft. honlapján keresztül történő ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja az adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtétele, az adatkezelő termékének vásárlására irányuló, érintettől 
származó ajánlatkérés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és az érintett közötti 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont). 

A kezelt adatok köre az érintett neve, címe és szállítási címe, a megrendelés kelte, a kért szállítási idő, 
a megrendelt termék(ek) adatai és az ajánlatkéréshez esetlegesen megadott egyéb szükséges 
információ, üzenet. Kérjük, hogy lehetőség szerint csak a felsorolt személyes adatait adja meg, és 
kerülje a nem feltétlenül szükséges adatok megadását. 

Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, az adatkezelés időtartama az ajánlati kötöttség megszűnését 
követő öt év (az ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig). 

Szerződéskötés elmaradása esetén az adatkezelő a személyes adatait a Ptk. szerinti ajánlati kötöttség 
időtartamának lejártáig kezeli. 

Közvetlen reklám célú megkereséshez kapcsolódó adatkezelés 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes, annak célja közvetlen reklám célú 
megkeresés az adatkezelő akcióiról, ajánlatairól, új termékek elérhetőségéről, illetve új szolgáltatások 
igénybevételének lehetőségéről. Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) pont), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése. Az érintett jogosult a hozzájárulását 
bármikor visszavonni és adatainak kezelését megszüntetni. 

A közvetlen reklám célú megkeresésre történő regisztrációval az érintett kifejezett, egyértelmű és 
önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, valamint azoknak megőrzéséhez a 
hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció visszavonásáig. Kérjük, hogy csak a releváns 
személyes adatait adja meg (név, email cím és telefonszám) és kerülje a nem feltétlenül szükséges 
adatok megadását. 

Az érintettek jogai 

Az adatkezelést és adatfeldolgozást kizárólag a PORCIÓ-ÉK Kft. erre jogosult vezetői és munkatársai 
végzik, más személy nem férhet hozzájuk. 

Az érintettek a porciovagohid@gmail.com e-mail címen vagy a 2730 Albertirsa, Homokrész postai 
címen személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhetnek, személyes adataikhoz 
bármikor hozzáférhetnek, kérhetik azok hordozható formátumban történő rendelkezésre bocsátását. 
Kérhetik továbbá személyes adataik törlését, a pontatlan adatok helyesbítését, valamint tiltakozhatnak 
az adatkezelés ellen. Az érintettek jogaira vonatkozó rendelkezéseket a GDPR, illetve az Info törvény 
tartalmazza. 

Ha úgy gondolja, hogy személyes adataival kapcsolatban a PORCIÓ-ÉK Kft. részéről sérelem érte, 
panaszt tehet a fenti elérhetőségek valamelyikén. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb 
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körültekintés mellett, 30 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató 
módon rendezni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az 
érintetteknek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni 
jogorvoslatért. 

Sütik (cookie) használata a weboldalon 

A PORCIÓ-ÉK Kft. weboldala sütiket (cookie) és webjelzőket alkalmaz, hogy lehetővé tegye vagy 
megkönnyítse a weboldal használatát, illetve optimalizálja a felhasználói élményt. 

A weboldal látogatásának nem feltétele, hogy az érintett bármely személyes adatát az adatkezelő 
rendelkezésére bocsássa, azonban az adatkezelő ebben az esetben is rögzít bizonyos személyes 
adatnak nem minősülő adatokat. Ilyen adatnak minősülnek az érintett számítógépének azon adatai, 
amelyek a Honlap látogatása során generálódnak, így különösen a weboldal használatával, böngészési 
szokásaival kapcsolatos adatok (pl. látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt 
böngészőprogram). 

A PORCIÓ-ÉK Kft. weboldala továbbá kényelmi cookie-kat is alkalmaz, amelyek engedélyezése 
lehetővé teszi, hogy érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) jelenhessenek meg a 
weboldalon kívül (pl. közösségi oldalakon). A weboldal az alábbi kényelmi cookie-kat alkalmazza: 

•       Google Adwords: Funkciója a releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása. 
A webhelyre látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó webhelyeken remarketing 
hirdetésekkel kereshesse fel a webhely tulajdonosa. Az alkalmazott remarketing kód sütiket használ a 
látogatók megcímkézéséhez. A Google Adwords sütik alkalmazásáról és letiltásáról bővebben 
a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy tájékozódhat  

•       Facebook pixel: A Facebook pixel segítségével a webhely látogatóinak személyre szabott ajánlatok, 
hirdetések jeleníthetők meg a Facebook felületén. A Facebook Pixel sütik alkalmazásáról és letiltásáról 
bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat. 
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