
GDPR SZERINTI  
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS 

(ADATKEZELÉSENKÉNT) 

 
 
Az adatkezelő neve és elérhetősége: Kókai Zsolt 
 
Az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége: Kókai Zsolt 
 
Az adatkezelés céljai:  
 

Személyes adat Az adatkezelés célja 
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.  
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos 

belépést szolgálja. 
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a 

szabályszerű számla kiállításához 
szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, termékkel 

vagy a szállítással kapcsolatos kérdések 
hatékonyabb egyeztetése. 

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, tartalmának 
meghatározása, módosítása, 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak számlázása, 
valamint az azzal kapcsolatos követelések 
érvényesítése. 

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. 
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. 
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

 
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot 
tartalmazzon. 
 
Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. 
 
A személyes adatok kategóriái: 
 

Személyes adat 
Felhasználói név 
Jelszó 
Vezeték-és keresztnév 
E-mail cím 
Telefonszám 
Számlázási név és cím 
Szállítási név és cím 
A vásárlás/regisztráció időpontja 
A vásárlás/regisztráció kori IP cím 

 
 



A személyes adatok címzettjei: 
 
A személyes adatok címzettjei kizárólag azok a személyek, akiknek ismerniük kell ezeket 
az információkat felelősségi körük teljesítése érdekében. 
 
A Fanatik Sport Kft. megoszthatja személyes adatait a megrendelt termékek 
házhozszállítását teljesítő futárszolgálattal. A házhozszállítást teljesítő futárszolgálatot 
szerződés kötelezi arra, hogy a kapott adatokat bizalmasan és biztonságosan kezelje, és a 
személyes adatokat kizárólag a kívánt szolgáltatásokhoz használja fel. 
 
Személyes adatait a Fanatik Sport Kft. megbízásából a tárhely-szolgáltató saját szerverén 
tárolja, valamint az online számlázást biztosító szolgáltató személyes adatait tárhelyén 
tárolja. Szolgáltatókat szerződés kötelezi arra, hogy a tárolt adatokat bizalmasan és 
biztonságosan kezeljék.  Az adatkezelés az adatkezelő és a tárhely-, valamint online 
számlázást biztosító szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek 
a tárhely-, valamint online számlázást biztosító szolgáltató felé intézett törlési kérelméig 
tart. 
 
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők:  

Adatközléstől számított legfeljebb 2 év, a számlán szereplő adatok esetében a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznünk a számlán 
szereplő személyes adatait.  

 
Az adatbiztonsági intézkedések általános leírása: 
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 
 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét (mint az adatfeldolgozásra használt számítógép vírusvédelmének 
frissítése, a tűzfal folyamatos biztosítása, valamint belépéshez szükséges jelszó 
használata); 

 
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 
lehet állítani; 

 
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 
értékelésére szolgáló eljárást. 

 


