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Célunk, hogy jelen adatkezelési tájékoztató közzétételével Önt 
minél körültekintőbben tájékoztassuk arról, hogyan és milyen célból, 
továbbá mennyi ideig kezeljük személyes adatait. Ezúton szeretnénk 
biztosítani Önt, hogy személyes adatai nálunk biztonságban vannak 
és azokat az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak 
megfelelően kezeljük. 
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PADLÓFUTÁR 
A D A T K E Z E L É S I   T Á J É K O Z T A T Ó  

Adatkezelő 
 

Cég elnevezése: EU-LÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Székhelye: 3431 Vatta, Tóth Endre út 65. 
 
Cégjegyzékszáma: 05-09-015580 
 
Statisztikai számjele: 14299409-4613-113-05. 
 
Adószáma: 14299409-2-05 
 
Közösségi adószáma: HU14299409 
 
Képviselője: Balogh István 

 
 
 
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT 
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk 
tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes 
adatok tárolása a szerveren. 
 
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 
Cégnév: Dotroll Kft. 
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 
Cégjegyzékszám: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 
Adószám: 13962982-2-42 
Telefonszám: +36 - 1 - 432 - 3232 
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231 
E-mail cím: support@dotroll.com 
Honlap: https://dotroll.com 
 
Társaságunk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési 
kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, 
születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, 
őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, 
telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, 
rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Ezen adatkezelés 
jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság 
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat 
ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés 
megszűnését követő 5 év. 
 

https://dotroll.com/cim
https://dotroll.com/cim
tel:+3614323232
fax:+3614323231
mailto:support@dotroll.com
https://dotroll.com/
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Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a 
szerződés teljesítése jogcímén alapul, amely tájékoztatás szerződésben történik meg. 
 
Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek adatai: 
 

E vonatkozásban Társaságunk által kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, 
címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója. 

  
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés 
teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. 

 
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 
minőségének fennállását követő 5 évig.  

 
 
Adatkezelés Társaságunk webáruházában 
 
A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. 
Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés. 
 
A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából 
kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító 
adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás 
jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját. 
 
Társaságunk számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás 
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 
13/A.§(2) bekezdés jogcímén. 
 
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, 
könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése 
céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a 
futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában. 
 
A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció/szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett 
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig. 
 
Társaságunk valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok 
biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek. 
 



PADLÓFUTÁR 

 

 

  Oldal 3 

Megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, 
sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 
 
Társaságunk a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az informatikai rendszereket 
tűzfallal védjük és vírusvédelemmel látjuk el. 
 
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság 
vezetőjének feladata. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
 
Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló 
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes 
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti. 
 
Vatta, 2018. május 25. 
 


