
Adatvédelmi tájékoztató (Oliva Galéria) 

(érvényes 2018.május 25-től visszavonásig) 

1. Ki kezeli az adatait 

A szolgáltató neve: Oliva Galéria (az antikolivagaleria.hu weboldal tulajdonosa) 
Adatkezelő: Oliva Galéria, Lukács Júlia 
A szolgáltató székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 79. 
A szolgáltató email címe: galeria@antikolivagaleria.hu 
Telefonszáma: +36-1-205-5838 

2. Milyen adatokat gyűjtünk Önről 

 weboldalon történő regisztráció során: név, e-mail cím, telefonszám 
 termék lefoglalása esetén: név, e-mail cím, telefonszám  

3. Sütik/cookie-k a weboldalon 

Az Oliva Galéria weboldala nem használ sütiket/cookie-kat.  

4. Hol tároljuk az adatait? 

 Regisztráció és Foglalás esetén adatai a telephelyünkön található szerveren kerülnek 
tárolásra. 

 A Google Analytics és a MailChimp (hírlevélküldő) szolgáltatásához ezen 
adatfeldolgozók szerverein tároljuk a hírlevél kiküldéséhez szükséges adatait 

Hogyan védjük az adatait 

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 
eszközöket úgy választjuk meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára 
hozzáférhető, a hitelessége és hitelesítése biztosított, a változatlansága igazolható, illetve a 
jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen.  

Az Oliva Galéria nem továbbít adatokat az EU-n kívülre. 

5. Az adatkezelés célja és jogalapja (illetve milyen adatot tárolunk) 

Az Oliva Galéria weboldalára történő regisztrációkor 

Személyes adatait arra használjuk fel, hogy egy termék lefoglalása esetén kapcsolatba 
léphessünk Önnel, valamint tájékoztatót küldjünk aktuális eseményeinkről. Ehhez nevét, e-
mailcímét és telefonszámát tároljuk, valamint foglalás esetén a lefoglalt termék adatait kötjük 



Önhöz. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, és addig tároljuk az 
adatokat, amíg vissza nem vonja hozzájárulását, melynek menetére vonatkozóan minden 
kiküldött e-emailben talál tájékoztatót. A visszavonás történhet a regisztráció törlésével, vagy 
ennek kérelmezésével, vagy regisztráció nélküli foglalás esetén a foglalás törlésével. 

Ha közvetlenül kapcsolatba lép velünk 

Közvetlen kapcsolatba léphet velünk a honlapon található formulán keresztül, vagy a 
Kapcsolat menüpont alatt található e-mailcímen és telefonszámon keresztül. 

Megvásárolt termék postázása esetén 

Személyes adatait felhasználjuk a postázással kapcsolatos ügyintézéshez, melynek során neve, 
postacíme, telefonszáma és e-mailcíme a futárszolgálat online megrendelőfelületére feltöltésre 
kerül. A futárcég a kapott információkat kizárólag a szolgáltatás teljesítésére használja fel és 
annak befejeztével az adatok rendszerükből törlődnek. 

6. Milyen partnereknek továbbítjuk személyes adatait? 

A harmadik félnek átadott adatok azt a célt szolgálják, hogy cégünk teljesíthesse szolgáltatási 
kötelezettségeit Ön felé, valamint az érintett hatóságok felé. Ilyen harmadik felek: könyvelő, 
futárcég, adó és bűnügyi hatóság, technológiai szolgáltatók. 

- könyvelő: MKBC Kft.  1114 Budapest, Bartók Béla út 31. fsz 2. 
- informatikai szolgáltató: ASIG Informatika Kft., Cím: 2030 Érd, Gém utca 13. 
- futárszolgálat: Pannon Parcel Service Szolgáltató Kft.,1183 Budapest,Nefelejcs u. 1-3. 
- weboldal analitikai szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043 
- hírlevélküldő szolgáltatás: Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de 

Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA 

7. Mik a jogai 

 Bármikor joga van tőlünk információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. 
Jogában áll kérni, hogy a számunkra megadott személyes adatait egy másik félnek 
továbbítsuk, amennyiben az cégünk jogait nem sérti. 

 Jogában áll kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, 
beleértve a hiányos személyes adatok pótlásának jogát. 

 Jogában áll kérni bármely általunk kezelt személyes adatának törlését, kivéve az alább 
felsorolt eseteket: 

a. megrendelése van, amely még nem került teljesítésre 
b. folyamatban lévő ügye van velünk 
c. rendezetlen tartozása van felénk 
d. a jogszabályok által előírt ideig könyvelési célokból megtartandó adatok 
e. hatósági utasításra megtartandó vagy továbbítandó adatok 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a szolgáltató jogos érdeke 
szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot 



illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, 
vagy jogi kárigény következtében. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hozunk és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha adatvédelmi incidens történik, és az magas kockázattal jár a jogaira és szabadságaira 
nézve, akkor késedelem nélkül tájékoztatjuk az adatvédelmi incidensről. 

8. Hogyan gyakorolhatja a jogait 

Cégünk komolyan veszi az adatvédelmet, ezért bármikor kapcsolatba léphet velünk ezzel 
kapcsolatban a galeria@antikolivagaleria.hu e-mail címen. 

 Jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.  
 Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel keresheti a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu). 

9. Vegyes rendelkezések 

Linkek más weboldalakra 

A jelen weboldal egyéb weboldalakra, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is 
tartalmaz. Ha ilyen weboldalakra irányuló linkekre kattint, vegye figyelembe, hogy ezen 
weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. 
Cégünk nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival vagy 
azok tartalmával kapcsolatban. 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései 

Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az 
Adatvédelmi nyilatkozatunkban történő változásokról értesítjük felhasználóinkat. 

 


