
Adatvédelmi Szabályzat

Jelen Adatvédelmi Szabályzat érvényét vesztette. 2023. 01. 04.

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

A Sidex Trade Kft. (1224 Budapest, Dózsa György út 105., cégjegyzékszám: 01-09-738929,
adószám:13509224-2-43) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve
politikáját.
Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk látogatásakor az önkéntes regisztráció során személyes
és Vállalkozásának adatait (azon adatokat, amelyek Vállalkozásával kapcsolatba hozhatók)
adja meg, amely adatok egy része már rendelkezésünkre áll, vagy általunk is hozzáférhető. A
regisztráció során megadott adatok kezelésének célja az, hogy a későbbiek során
biztosíthassuk az Ön számára az oldalhoz való hozzáférést, és az oldalon keresztül
megrendelt szolgáltatást megfelelően nyújtani tudjuk. Az adatok emellett a kapcsolattartást
is szolgálják.

A Sidex Trade Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott személyes adatokat a
kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit
betartva kezeli.

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk az Info tv. legfontosabb rendelkezéseiről,
adatkezelésünkről, adatvédelmi elveinkről.

DEFINÍCIÓK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ



vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.



Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve
a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

● ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
● azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat
védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –
kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők.



A személyes adatok kezelésének jogalapja:

Személyes adatait a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény felhatalmazása
alapján, illetve – a törvény alapján nem kötelezően kezelendő személyes adatok esetén – az
Info tv. szerint az Ön – regisztrálás során megadott – hozzájárulásával kezeljük.

A személyes adatok kezelésének célja:

Ön az oldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a következő
célokra felhasználhassuk: a webáruházunkban (http://szerszamgeparuhaz.hu/,
http://3dmeres.hu/, http://sidex.hu/) feltüntetett szerszámgépekkel és géptartozékokkal való
kereskedés, valamint az ehhez szükséges ajánlatadás, szerződés megkötése, azok
tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a
szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb
követelések érvényesítése, az együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás, termékeinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése,
piackutatás és közvetlen üzletszerzés.

Az érintettek jogai

Ön, mint érintett kérelmezheti a Sidex Trade Kft., mint adatkezelőnél

● tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
● személyes adatainak helyesbítését, valamint
● személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A kérelmet a Sidex Trade Kft. jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségére kell
megküldeni.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az
adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő

http://szerszamgeparuhaz.hu/
http://3dmeres.hu/
http://sidex.hu/


tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A Sidex Trade Kft. a személyes adatot törli, ha
● kezelése jogellenes;
● az érintett kéri;
● az 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 Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő 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. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő 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.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás
iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Sidex Trade Kft. mint adatkezelő, a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Felhívjuk
figyelmét, hogy az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. A
http://szerszamgeparuhaz.hu/, a http://3dmeres.hu/, és a http://sidex.hu/ website sem
felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért. Azt ajánljuk, hogy
figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

http://szerszamgeparuhaz.hu/
http://3dmeres.hu/
http://sidex.hu/


Tiltakozási jog

Ön, mint 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 kötelező
adatkezelés esetén;

● ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

● ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő Sidex Trade Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 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.

Ha az érintett az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet,
illetve ha az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Egyéb rendelkezések

A Sidex Trade Kft. az adatkezelés során a rá vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatai
betartásával gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi az adatvédelmi szabályok
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket. A Sidex Trade Kft. nem felelős az internetes
szolgáltatás hibájából, hiányosságából esetlegesen bekövetkező használatkiesésből,
adatvesztésből vagy jogosulatlan adatszerzésből, visszaélésékből eredő károkért,
költségekért, veszteségekért, (üzleti) titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért,
harmadik személy általi jogosulatlan megszerzéséért, illetve hozzáférhetővé válásáért.

A Sidex Trade Kft. adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
NAIH-98035/2016 számon nyilvántartásba vette.



A Sidex Trade Kft. elérhetőségei

Levelezési cím: 1224. Budapest Dózsa György út 105. 3-as épület (TT Ipartelep, volt
Mechanikai Művek)
Telefon: 06/1-424-1705
Fax: 06/1-424-1704
E-mail: info@sidex.hu


