
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

1. Általános tudnivalók 
A Barbaral Creations (elérhető a www.barbaralcreations.com domain helyen, a továbbiakban 

Honlap) tiszteletben tartja a weboladalát felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait, 

adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban 

tájékoztatjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a Barbaral Creations internetes oldal 

– milyen információkat tart nyilván, 

– azokat miként használja fel, 

– hogyan tudja ellenőrizni ezek pontosságát, 

– miképp kérheti azok törlését a nyilvántartásból 

Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

történik. 

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Barbaral Creations 

honlapjáról átlinkeléssel érhetőek el. 

2. Az adatkezelésért felelős 

Név: Rabi Roland (továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) 

Székhely: 5700, Gyula, Szőlős u. 14./B, HUNGARY 

Postacím: 5700, Gyula, Szőlős u. 14./B, HUNGARY 

Adószám: 65123755-1-24 

E-mail: barbaralcreations@gmail.hu  

3. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása 
Nyilvántartásunkban kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató (a 

megrendelése vagy a e-mail küldése során) önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, és ehhez az 

adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz kifejezetten hozzájárul. 

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyre 

rendelkezésünkre bocsátotta (pl. megrendelések teljesítése), minden esetben a jogszabályi 

rendelkezések betartásával. Harmadik személyeknek, az Ön előzetes jóváhagyása nélkül, adatait 

nem adjuk át, kivéve ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelező erővel elrendeli. 

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a 

Honlapot igénybe vevő felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes 

adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme 

érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai 

gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott 

adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. 
Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a 

megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel 
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egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt 

a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta. 

Szolgáltató mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi 

jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak 

megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak 

védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési 

jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz 

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja. 

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el. 

A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató 

munkatársai jogosultak megismerni. 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A 

Szolgáltató a módosításokról a felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja.  

A honlap meglátogatásával egy időben felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy 

rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból az alábbi adatok automatikusan 

tárolásra kerüljenek: 

– a látogató Internet-szolgáltatója, 

– a látogató IP-címe, 

– a szoftverböngésző verziószáma, 

– számítógépes operációs rendszerének típusa, 

– a weboldal, ahonnan a Barbaral Creations honlapját elérte, 

– azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, 

– azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. 

Ezekkel az adatokkal a Barbaral Creations weboldal látogatottságára, a jellemző elérési utakra 

következtethetünk, személyes adatokat nem használunk fel. Az adatfeldolgozással kapcsolatos 

valamennyi változtatást annak hatályba lépésekor honlapunkon közzé tesszük, így folyamatosan 

tájékozódhat az általunk tárolt adatokról, és ezek felhasználásáról. 

4. Az Adatkezelő www.barbaralcreations.com honlapon végzett adatkezelési tevékenysége 

A Barbaral Creations weboldal üzemeltetői mindent megtesznek azért, hogy a részükre megadott 

személyes adatok biztonságos tárolásáról gondoskodjanak.  

a., Szerződés megkötése (megrendelés leadása, feldolgozása)  

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, 

házszám, telefonszám. 
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Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek 

megismerése, annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő e-mail formájában. 

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat szolgáltatása a szerződéskötés előfeltétele. A 

személyes adatok megadása nélkül vásárlás nem kezdeményezhető. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a 

törlésre. 

Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai. 

b., Szerződés teljesítése 

- Szállítás 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, 

házszám, telefonszám, megrendelés szám. Utánvétes fizetési mód választása esetén továbbá a 

megrendelés értéke. 

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a 

törlésre. 

Címzettek: adatfeldolgozóként a Magyar Posta Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, 

Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 

Budapest, honlap: www.posta.hu) az adatkezelési tájékoztató az alábbi elérhetőségen érhető el: 

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato  

- Fizetés 

A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, 

tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja. 

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a 

törlésre. 

- Számlázás 

A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, 

megrendelés szám. 

Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése. 

Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés] 
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Az adatkezelés időtartama: 8 év. 

Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai 

- Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén 

A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, 

megrendelés szám. 

Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés). 

Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás 

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) 

bekezdés]. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a 

törlésre. 

Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai. 

- Kapcsolatfelvétel űrlapon 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: a) viszontválasz hiányában a Szolgáltató válaszának kiküldésétől 

számított 15 nap. b) Az érintett beszélgetést lezáró tartalmú válaszának kézhezvételétől számított 

5 nap. 

5. A Honlap látogatók, felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Ingyenes tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint kérheted 

adataid helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhatsz az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő II. pontban írt elérhetőségein lehet benyújtani. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet (adatfeldolgozót) tájékoztat a helyesbítésről, törlésről 

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk e 

címzettekről. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-f) pontok szerinti 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 tájékoztat. 



Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton 

adja meg, kivéve, ha azt másként kéred. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az intézkedés elmaradásának 

okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be valamely felügyeleti hatóságnál és élhetsz 

bírósági jogorvoslati jogoddal. 

a)      Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes 

adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, 

hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj: az adatkezelés 

célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, ha az 

adatokat az Adatkezelő nem tőled gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

b)     Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

c)      Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): jogosult vagy arra, hogy kérésedre az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az 

Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 

nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; visszavonod a hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; tiltakozol az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a 

személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, megteszi az 

észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

adatkezelőket, hogy kérelmezted a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 

másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

d)     Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak 

az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 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 a te érdekeiddel, 

jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen 

üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó 

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a 

közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

e)     Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés 

jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te 

igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az 

adatkezelés ellen. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak a te hozzájárulásoddal 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. 

f)       Adathordozhatósághoz való jog: ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen, 

szerződés teljesítése érdekében alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult 

vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad megadott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. 

6. Panasztétel 

Ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre 

vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulj, valamint, hogy panaszt tegyél a felügyeleti hatóságnál. 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

telefon: +36 1 391-1400 

fax: 36 1 391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: https://naih.hu/ 
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