
 
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy 

hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 

 
A Jelen adatvédelmi szabályzat irányadó a http://www.littlepeople.hu oldalra.  
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. A szabályzat 
esetleges jövőbeli módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A szolgáltató 
kötelezettséget válla arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  
 
 

ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 
 
A Szolgáltató adatai:  Ábrahám Zoltán E.V.  
Székhely: , 2023 Dunabogdány, Patak u.7  
Telephely:  2000 Szentendre, Kálvária út 61  
Levelezési címe:  2023 Dunabogdány, Patak u.7  
Cégjegyzékszám:  52432857  
Nyilvántartásba vevő szerv:  Belügyminisztérium  
Adószám:  68915612-2-33 Statisztikai azonosító jel: 68915612-4771-231-13 Tárhelyszolgáltató 
székhelye: 2000 Szentendre, Kálvária út 61   
Tárhelyszolgáltató email címe: info@littlepeople.hu  
A szolgáltató honlapja: www.littlepeople.hu  
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@littlepeople.hu  
A szolgáltató telefonos elérhetősége: +3620 412 9667  
A szolgáltató bankszámlaszáma: 10403112-50526880-71881003 A szolgáltató szervezeti 
képviselője: Ábrahám Erika 
 

AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATA: 
 

A Szolgáltató  adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára 

személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános 

Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján azzal 

összhangban, es annak elveivel egyetértve nyilatkozik, hogy a mai napon megalkotja az alábbi 

adatvédelmi szabályzatot, és egyidejűleg annak hatálya alá helyezkedik. A Szolgáltató kötelezettséget vállal 

arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos 

nemzeti jogszabályokban foglaltaknak, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott 

elvárásoknak.  A szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról az alábbi tájékoztatást adja: 

 
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes 
adatok körét, az adatkezelés módját, továbbá a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a 
természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes 
adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalát vagy felhasználását.  



A Szolgáltató nyilatkozik, hogy adatkezelése az alábbi elvek szem előtt tartásával, annak 
megfelelően történik:  
 
1) A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve.  
 
2) Célhoz kötöttség elve. 
 
3) Adattakarékosság elve. 
 
4) Pontosság elve.  
 
5) Korlátozott tárolhatóság elve. 
 
6) Az integritás és bizalmas jelleg elve.  
 
7) Az elszámoltathatóság elve.  
 

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, MENETE 
 
A Szolgáltató adatkezelése önkéntes hozzájáruláson [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)] alapul. Az 
adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen 
beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettek kifejezett 
hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató honlapjának használata során megadott személyes adataik 
kezelésére kerüljenek.  
 
A honlap felhasználóinak köre: 
 
Különös figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 rendelet 1. cikk, (1)-(2) bekezdésében rögzítettekre, Felhasználónak, illetve Érintettnek 
minősül a www.littlepeople.hu honlap látogatója, regisztrált felhasználója. Az adatkezelő működése 
körében a honlapra látogatók, regisztrálók, valamint a hírlevélre feliratkozók, (mint Érintettek) 
adatait kezeli.  
Érintettek, a technikai adatok tekintetében, a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit azzal 
fogadják el magukra nézve kötelező erejűnek, hogy az Adatkezelő honlapját felkeresik és az oldalra 
belépnek.  
Az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adat vonatkozásában a regisztrációs folyamat során 
adott kifejezett hozzájárulással, fogadják el az Érintettek a jelen adatvédelmi szabályzatban 
foglaltakat, au adatok rögzítésének, és kezelésének módját, illetve azon kezelésének célhoz 
kötöttségét.  
Érintett, a megadni kért valamennyi adata esetén jelölőnégyzet bejelölésével járul hozzá ahhoz, 
hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk 
rendelkezése alapján -, a Szolgáltató, mint Adatkezelő a megadott személyes adatait a GDPR, 
továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje azzal, hogy a GDPR 7. cikk 
(3) bekezdése szerint a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.  
  
Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni Adatkezelő részére (valótlan adatok 
megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott 
adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok 
valódiságát nem ellenőrzi.  



A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE 
  
Az adatokat Érintett rögzíti Adatkezelő rendszerébe, az erre szolgáló internetes űrlapon. 
Szolgáltató az Érintettek által megadott és rögzített adatokat kezeli, ide nem értve az Érintett által 
az Érintett rendelésének teljesítéséhez szükséges technikai információkat, Szolgáltató adatot más 
forrásból nem szerez be, adat más úton nem jut tudomására. 
A rögzíthető (megadható) adatok köre:  
név (vezeték- és keresztnév),  
elektronikus levélcím 
ország, megye, város,  
irányítószám, utca, házszám,  
számlázási adatok,  
telefonszám,  
Technikai információk (adatok): 
a meglátogatott oldal címe  
felhasználó számítógépének IP címe,  
valamint a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. 
A Szolgáltató a honlapjának Érintett látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a 
személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása, valamint az általa közvetített 
szolgáltató cégeknek történő továbbítás érdekében rögzíti a látogatói adatokat.  
Az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával történik. 
 
  

AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA 
 
A Szolgáltató honlapjának látogatásával, valamint a regisztrációval továbbá megrendeléssel 
összefüggő adatkezelés célja kizárólag az Érintett megrendelésének hatékony és gyors teljesítése, a 
tartalmi és informatikai szempontokat követő frissülő, minőségi tartalomszolgáltatás, személyre 
szabott tartalom megjelenítése, az ügyfélkapcsolatok biztosítása és a számviteli szabályok szerinti 
számla kiállítása Érintett, mint megrendelő részére.  
 
Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött 
regisztrációban szereplő adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz 
kötötten a jelen pontban meghatározott célok érdekében kezelje.  
Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi saját rendszerein keresztül.  
Szolgáltató tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására 
tekintettel (adatfeldolgozó). Amennyiben az Érintett túllépi a személyes adatok körét és különleges 
adatot ad meg, annak esetleges kezeléséhez kifejezetten hozzájárul jelen adatkezelési szabályzat 
elfogadásával, illetve a különleges adat megadásával. 
Adatkezelő rögzíti, hogy működéséhez, és céljaihoz különleges adat megadása nem szükséges. 
Adatkezelő tájékoztatja azonban Érintettet, hogy kizárólag az Adatkezelő által kért adatokat kezeli, 
a szükségtelen adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.  
Szolgáltató és Érintett, a jelen szabályzatot Érintett adatainak megadásával, írásban elfogadottnak 
tekintik. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz 
kötötten kezeli, más itt meg nem jelölt célra nem használja azokat, kivéve ha Érintett a más célhoz 
külön és kifejezetten írásban hozzájárul. 
Érintett a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, egyben kifejezetten hozzájárul, hogy 
Hatósági megkeresésre, vagy törvényi kötelezés esetén Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) 
köteles az adatokat kiadni. 
Érintett tudomásul veszi, hogy a fentiek teljesítéséhez  Adatkezelőnek további hozzájárulást nem 
kell kérnie. 



Az adatok fentiek szerinti átadása esetére Érintettek igényekkel nem fordulhatnak Adatkezelőhöz. 
A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen.  
Abban az esetben, ha Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra 
kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, akkor ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását 
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  
Az adatkezelés helye Magyarország.  
 

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 
 

Érintett a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez hozzájárulását adja: 
a) a www.littlepeople.hu oldal látogatója a technikai adatok tekintetében az oldalra lépéssel 
automatikusan;  
b) a www.littlepeople.hu oldal regisztrált felhasználója, a technikai és egyéb - hozzájárulással 
megadott adata tekintetében - a regisztráció véglegesítésével, hozzájárulását adja adatai kezeléséhez 
a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.  
 
Érintettnek az Adatkezelő jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, 
kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.  
 

ADATKEZELÉSEK 
 

 
 
Az Érintett által átadott adatok köre  
 

Az adatkezelés célja  

Jelszó  A felhasználói fiókba történő biztonságos 
belépés  

Teljes név (Vezeték-és keresztnév)  A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a 
szabályszerű számla kiállításához szükséges.  

Elektronikus levélcím (E-mail cím)  Kapcsolattartás a Megrendelővel.  
Telefonszám  Kapcsolattartás a Megrendelővel. A 

számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos 
kérdések hatékonyabb ügyintézése.  

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

AZ ADATKEZELÉS TARTAMA 
 
A számlák az előírt jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrzésre kerülnek. A 
számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. 
 
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 
maximum egy év. 

 



Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év. 
 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 
Adattal visszaélés, nem megfelelő adatkezelés esetén Érintett a panaszával az alábbi lehetőségekkel 
élhet: 
Elsősorban Adatkezelőhöz, a nem jogszerűen kezelt adata vonatkozásában kérve annak 
megváltoztatását, vagy megsemmisítését, illetve a további adatkezelés megtiltását. 
  
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 
 
 
A jelen adatvédelmi szabályzat, továbbá a GDPR kapcsán az egyes fogalmak alatt az alábbiak 
értendők: 
 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós 
vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett 
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez;  
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  
 



 
 
 
Szolgáltató, mint adatkezelő nyilatkozik, hogy a jelen szabályzat megfelel azEurópai Unió jogi 
aktusaiban meghatározott elvárásoknak, és az adatok kezelésével összefüggő egyéb 
jogszabályoknak, amelyek:  
- Az adatvédelmi szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.):  
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);  
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a);  
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;  
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE (2016. április 27.);  
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról;  
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (különösen a 6.§-a);  
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban: Infotv.);  
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó 
EASA/IAB-ajánlásról;  
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás 
adatvédelmi követelményeiről;  
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)  
 


