
 

 
Adatvédelmi nyilatkozat internetes rendelésleadáshoz 

 
A Szállító jogosult a Megrendelő adatait rögzíteni, kezelni, azokat kereskedelmi és marketing 
célokra felhasználni, az adatokat nem teljesítés esetén a követeléskezelőnek átadni, 
adatbázisban szerepeltetni, melyekhez Megrendelő kifejezetten hozzájárul. A Szállító, a 
birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat elsődlegesen a megrendelések 
teljesítéséhez használja fel. A Szállító az adatokat hatósági megkeresés alapján, valamint az 
erre vonatkozó megállapodás, hozzájárulás alapján adhatja át harmadik személyek részére, 
amennyiben az a fenti adatkezelési célok elérése szempontjából indokolt.  
A honlap meglátogatása során a Szállító szervere bizonyos adatokat automatikusan, 
rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok lehetnek 
a látogató Internet-szolgáltatója, IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes 
operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Szállító honlapját elérte, azok az 
oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap 
eléréséhez használt. A honlap látogatása során ismertté válik a Szállító számára a Megrendelő 
neve, e-mail elérhetősége és cookie azonosítója. Ezen adatokból az oldal látogatottságára 
lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni. 
 
Megrendelő a regisztráció során feltétel nélkül hozzájárul, hogy adatait az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról - szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a 
kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szállító és a Szállító által 
megjelölt adatfeldolgozó(k)  kezelje. Megrendelő amennyiben hozzájárulás nélkül csak 
böngészés, a honlap látogatása során jut el a Szállító honlapjára, úgy a személyes adatai 
nevesítve nem használhatóak fel, csupán név és a hozzá tartozó személy beazonosítására nem 
alkalmas módon, statisztikai, kutatási és kiértékelési célokkal. 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a 
regisztráció során a Megrendelő az adatai feltöltésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szállító, vagy általa megjelölt adatfeldolgozó(k) részére a jövőben, a megadott e-mail címére 
elektronikus hirdetést küldjön termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól. Ez a hozzájárulás 
bármikor – akár önállóan is – korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható a 
rendeles@duna-drava.hu email címen; vagy postai úton a Duna-Dráva Cement Kft. – 
Fuvarszervezés 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. címre igazolhatóan megküldött levéllel.  
 
Szintén ezeken az elérhetőségi címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, valamint 
tiltható meg indokolás nélkül azok további kezelése. Ez esetben az adatkezelés a Számviteli 
szabályok szerinti kötelező őrzési idő elteltével szűnik meg, az adatkezelő az adatokat további 
adatgyűjtési, valamint marketing célból már nem használja fel.  
 
 
Megrendelő, jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy a megrendeléssel kapcsolatosan 
Átadó, a birtokába jutott információkat kezelheti.  
 
Megrendelő köteles a regisztrációs folyamat során, valamint az adatkezelési adatlapokon a 
valós adatait, elérhetőségeit feltüntetni, melyeket azok megváltozását követően 5 munkanapon 
belül jelenteni kell Átadó felé. Mindezek elmulasztása esetén a felelősség és ezzel okozott 
esetleges többletköltségek, károk a Megrendelőt terhelik. 
 



 

Szállító nem felel az e-mail esetleges levélszemétbe kerüléséért, technikai problémákért a 
kézbesítéssel kapcsolatosan.  
 
 
 
 
Kelt: 2013. április 30. 
 


