
Adatvédelmi tájékoztató
A Vásárlók adatainak kezelése

Adatkezelés azonosítószáma: AK0002

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A MINT East Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u.
16., cégjegyzékszáma: 01-09-706647, adószáma: 12853829-2-42, weboldala: www.mint.hu, továbbiakban:
MINT Kft.) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések
szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

• név

• cégnév

• telefonszám

• e-mail cím

• cím

• számlavezető bank neve

• számlaszám

1.1. Adatfeldolgozók
Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban

First Businesspost Kft.
Weboldal: 1stbp.eu
Telefonszám: (36)1 430-0958
E-mail cím: support@1stbp.eu
Postai cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25.
Végzett tevékenység: Elektronikus számla küldési szolgáltatás
Garanciák: Tevékenységéből adódóan hozzáfér a vásárlói adatokhoz,

azonban más célra nem használhatja fel.

* * *

DPD
Weboldal: www.dpd.com/hu
Telefonszám: (36) 20 249 9710
E-mail cím: dpd@dpd.hu
Postai cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.
Végzett tevékenység: Futárpostai szolgáltatás
Garanciák: Tevékenységéből adódóan hozzáfér a vásárlói adatokhoz,

azonban más célra nem használhatja fel.

* * *

Magyar Telekom Nyrt.
Weboldal: www.telekom.hu
Telefonszám: 1435
Postai cím: 1013 Budapest,Krisztina kft.55.
Végzett tevékenység: Internetszolgáltatás, mobil és vezetékes telefon szolgáltatás
Garanciák: Tevékenységéből adódóan hozzáfér a vásárlói adatokhoz,

azonban más célra nem használhatja fel.
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* * *

Paktum 2001 Könyvelő és Sztech. Kft.
Postai cím: 1193 Budapest, Vécsey u. 1-3. 1/7.
Végzett tevékenység: Könyvelés
Garanciák: A feldolgozó csak a számlaadatokhoz és a munkavállalók

adataihoz fér hozzá.

* * *

Profi-T Kft.
Telefonszám: (36) 30 962 3456
Postai cím: 1203 Budapest, Török Flóris u. 19.
Végzett tevékenység: Könyvelés
Garanciák: A feldolgozó csak a számlaadatokhoz és a munkavállalók

adataihoz fér hozzá.

* * *

Boza István
Telefonszám: (36) 20 419 7018
E-mail cím: boza.istvan@chello.hu
Postai cím: 1133 Budapest,Dráva u. 5/A.V/13.
Végzett tevékenység: Könyvvizsgálat
Garanciák: A feldolgozó csak a számlaadatokhoz és a munkavállalók

adataihoz fér hozzá.

* * *

Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt.
Weboldal: www.kulcs-soft.hu
Telefonszám: (36)1 336-5300
E-mail cím: info@kulcs-soft.hu
Postai cím: 1022 Budapest, Törökvész út30/a.
Végzett tevékenység: Kulcs-Könyvelés, Bér, Házi pénztár, Tárgyi eszköz szoftver
Garanciák: Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá a feldolgozó,

ha hibajavítás során ez elkerülhetetlen.

* * *

Vodafone Magyarország Zrt.
Weboldal: www.vodafone.hu
Telefonszám: 1270
Postai cím: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Végzett tevékenység: mobilinternet szolgáltatás
Garanciák: Tevékenységéből adódóan hozzáfér a vásárlói adatokhoz,

azonban más célra nem használhatja fel.

* * *

White Hotel Marketing Kft.
Telefonszám: (36) 70 977 7504
Postai cím: 1034 Budapest, Kenyeres utca 30.
Végzett tevékenység: Rendezvény szervezés, lebonyolítás
Garanciák: Tevékenységéből adódóan hozzáfér a vásárlói adatokhoz,

azonban más célra nem használhatja fel.
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* * *

Hallenbeck IT Services Kft.
Weboldal: www.hlb.hu
Telefonszám: (36)20 9381471
E-mail cím: iroda@hlb.hu
Postai cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 32. I/14.
Végzett tevékenység: Rendszergazda, IT beszerzések
Garanciák: Tevékenységből adódóan rendelkezik betekintési lehetőség-

gel, de szerződés szerint nem használhatja fel az adatokat.

* * *

OnLiveIT Kft.
Weboldal: www.onliveit.eu
Telefonszám: (36) 30 540 9656
E-mail cím: info@onliveit.eu
Postai cím: 2370 Dabas, Bartók Béla út 90.
Végzett tevékenység: SAP Business One felhasználói támogatás NAV elektroni-

kus számla másolat
Garanciák: Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá a feldolgozó,

ha a támogatás során ez elkerülhetetlen.

* * *

ACTERRA International Kft.
Weboldal: acterra.hu
Telefonszám: (36) 30 283 8535
E-mail cím: info@acterra.hu
Postai cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 6.
Végzett tevékenység: SAP Business One képviselet, felhasználói támogatás
Garanciák: Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá a feldolgozó,

ha a támogatás során ez elkerülhetetlen.

* * *

Adamant’92 Kft.
Weboldal: www.adamant92.hu
Telefonszám: (36) 30 931 3377
E-mail cím: info@adamant92.hu
Postai cím: 1142 Budapest,Ungvár u. 64.
Végzett tevékenység: SAP Business One képviselet, felhasználói támogatás
Garanciák: Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá a feldolgozó,

ha a támogatás során ez elkerülhetetlen.

* * *

SAP Hungary Kft.
Weboldal: www.sap.com/hungary/index.html
Telefonszám: (36) 1 457-8333
E-mail cím: mark.arato@sap.com
Postai cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Végzett tevékenység: SAP Business One szoftver
Garanciák: Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá a feldolgozó,

ha hibajavítás során ez elkerülhetetlen.
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* * *

DotRoll Kft.
Weboldal: dotroll.com/hu
Telefonszám: (36)1 432-3232
E-mail cím: support@dotroll.com
Postai cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Végzett tevékenység: tárhelyszolgáltatás, domain szolgáltatás
Garanciák: A szolgáltatói tevékenységből adódóan rendelkezik elvi be-

tekintési lehetőséggel, de szerződés szerint ilyet nem tehet.

* * *

Ed Impex Kft.
Telefonszám: (36) 30 524 6686
Postai cím: 2030 Érd, Favágó utca 107.
Végzett tevékenység: webáruház tervezése és fejlesztése
Garanciák: A szolgáltatói tevékenységből adódóan rendelkezik elvi be-

tekintési lehetőséggel, de szerződés szerint ilyet nem tehet.

* * *

GuruStudio s.r.o.
Weboldal: gurustudio.sk
Telefonszám: (36) 70 6358055
E-mail cím: info@gurustudio.sk
Postai cím: Hlavná 17,931 01 Samorin, Slovakia
Végzett tevékenység: webáruház tervezése és fejlesztése
Garanciák: A szolgáltatói tevékenységből adódóan rendelkezik elvi be-

tekintési lehetőséggel, de szerződés szerint ilyet nem tehet.

* * *

2. Adatvédelmi felelős

A MINT Kft. adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhető-
ségeken fordulhat:

Szepesi Pál
Telefonszáma: +36 (1) 431 8936
e-mail címe: mint@mint.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja a MINT Kft.-nél: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség (Atv.).
Adatkezelés célja: A vásárlók adatai kezelésének célja a számla kiállítása, házhoz szállítás igénybevétele
estén a szállítási cím ismerete, illetve kapcsolattartás.

4. Személyes adatok címzettjei

Az adatokat a könyvelő és a munkavállalók ismerhetik meg. A tárhelyszolgáltatónak az csak elvi lehetősége
adott a hozzáférésre.
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5. Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama a hatályos törvényi előírások értelmében 8
év.

6. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasha-
tó:

Levelezőrendszer: A MINT Kft. elsődleges kommunikációja elektronikus levélben történik, ezért a
legtöbb adat megtalálható a mentésben is.

Számlázó-nyilvántartó rendszer: A rendszer az adatokat egy adatbázisban tárolja. A használt al-
kalmazás lehetőséget ad a jogosultságok személyre szabására, ezáltal védve a bizalmas adatokat
A MINT Kft. kijelölt munkavállalói férnek hozzá kizárólag.

Mobiltelefon: A mobiltelefonokon elérhető a levelező rendszer és a kapcsolattartók adatai. A telefonok
minden esetben PIN-nel védettek az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

Hordozható számítógép: A hordozható számítógépek esetén különös tekintettel jár el a MINT Kft.,
csak a szükséges mennyiségű adat kerül rajtuk tárolásra. A hozzáférés jelszavas védelemmel korlá-
tozott.

Mentés: A szerveren tárolt adatokról rendszeres biztonsági mentés készül, amit elzárva tárol a MINT
Kft..

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

• személyesen felveszi a kapcsolatot a MINT Kft. adatvédelmi felelősével (előre egyeztetett időpont-
ban) az alábbi címen: 1103 Budapest, Kőér u. 16.;

• e-mailt küld a MINT Kft. adatvédelmi felelőse részére a mint@mint.hu e-mail címre;

• telefonon felveszi a kapcsolatot a MINT Kft. adatvédelmi felelősével a +36 (1) 431 8936 telefonszá-
mon;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

7.1. Hozzáféréshez való jog
Tájékoztatást kérhet a MINT Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a MINT Kft. kezeli-e a személyes adatait.
Ha a MINT Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

(i) az adatkezelés céljai;

(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii) a kezelt személyes adatok;

(iv) címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;

(v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szem-
pontjai;

(vi) az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön
személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
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(vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A MINT Kft. által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy
további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.

7.2. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a MINT Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-,
illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a MINT Kft. a kamerafelvételt módosítsa,
azonban kiterjed arra, hogy a MINT Kft. a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadá-
sára vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat
tartalmaz.

7.3. Törléshez való jog
A MINT Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A MINT Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a MINT Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy a MINT Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
(amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést), illetőleg

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a MINT Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i) a MINT Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy
kezelte,

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre,

(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

(iv) a MINT Kft., illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat
törölni.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a MINT Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a MINT
Kft., illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében
vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
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(iii) a MINT Kft.-nek, illetve a Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksé-
ge, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényli vagy

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A MINT Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

8. Jogsértés esetén tehető lépések

Amennyiben jogsértést észlelt a MINT Kft., vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor
lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon:

Szepesi Pál
Telefonszáma: +36 (1) 431 8936
e-mail címe: mint@mint.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi
elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:

2019. április 23.
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