
 

 

Adatvédelmi nyilatkozat internetes rendelés leadáshoz 

 
 

1. A Szállító jogosult a Megrendelő rendeléskor leadott adatait kezelni.  

Amennyiben ezen adatok között személyes adat szerepel, úgy az adatkezelés jogalapja főszabály 

szerint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) b.) pontja: 

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az 

a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A rendelés leadás körében kezelt adatok köre: megrendelő neve, cégneve, székhelye, a számlázási 

név és cím, az adószám (ezek nem minősülnek személyes adatnak, mert nem köthetők egyetlen 

természetes személyhez sem). Személyes adatként a kapcsolattartó neve kerülhet a rendszerbe, 

illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó neve. 

 

2. Amennyiben a Megrendelő a leszállított áruval vagy megrendelt szolgáltatással kapcsolatban 

kiállított számlát nem egyenlíti ki határidőre, a Szállító jogosult a követelése behajtásához 

nélkülözhetetlenül szükséges adatokat követeléskezelőnek átadni. (GDPR 6. cikk (1) f.) pont) 

 

3. A Szállító a birtokába jutott személyes adatokat a megrendelések / szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben kezeli. (GDPR 6. cikk (1) b.) pont).  

 

4. Amennyiben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges, úgy a Szállító az adatokat hatósági megkeresés alapján, valamint az erre vonatkozó 

megállapodás, hozzájárulás alapján adhatja át harmadik személyek részére. (GDPR 6. cikk (1) c.) 

pont). 

 

5. A honlap látogatása során a Szállító szervere bizonyos adatokat automatikusan, 

rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok az alábbiak 

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 látogató cookie azonosítója. A honlapon használt 

„cookie”-k (vagy „sütik”) Google Analytics cookie-k, az így kapott információkat főként arra 

használja a Szállító, hogy javítsa, optimalizálja a honlap működését, minél inkább 

felhasználóbaráttá tegye azt. A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és 

számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig 

tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy a Szállító webszervere felismerje a böngészésre használt 

eszközt, a weboldalon folytatott böngészési előzményeket. A cookie-k segítségével képet kaphat a 

Szállító a honlap-látogatási-, internet használati szokásokról. A cookie-k nem tartalmaznak olyan 

adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó 

számítógépének felismerésére alkalmasak. További adatvédelmi információk a Google-on a 

https://policies.google.com/privacy honlapon találhatók. 

6. Megrendelő a regisztráció során önkéntesen és feltétel nélkül hozzájárul, hogy az általa 

regisztrációkor megadott adatait a Szállító a szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését 

megelőzően az kérésére történő lépések megtételéhez kapcsolódóan kezelje. Ez a hozzájárulás 

https://policies.google.com/privacy


 

bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható a rendeles@duna-drava.hu e-mail címen; 

vagy postai úton a Duna-Dráva Cement Kft. –Fuvarszervezés 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. címre 

küldött tértivevényes postai levéllel, melyben a kérelmezőnek igazolnia kell jogosultságát a 

regisztráció törlésére. A regisztráció törlési kérelme nem terjedhet ki a jogszabályi kötelezettség 

miatt kötelezően kezelendő adatok körére. 

Ezeken az elérhetőségi címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, valamint tiltható meg 

– a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel - azok további kezelése. Ebben az esetben az 

adatkezelés a Számviteli törvényben meghatározottak szerinti kötelező őrzési idő elteltével szűnik 

meg.  

 

7. Megrendelő köteles a regisztrációs folyamat során, valamint az adatkezelési adatlapokon a valós 

adatait, elérhetőségeit feltüntetni, melyeket azok megváltozását követően 5 munkanapon belül 

jelenteni kell a Szállító felé. Mindezek elmulasztása esetén a felelősség és ezzel okozott esetleges 

többletköltségek, károk a Megrendelőt terhelik. 

 

 

 

Vác, 2019. október 28. 

 


