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I. A Szabályzat célja 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhely: 2161 Csomád, József Attila utca 73., cégjegyzékszám: 13 10 

041674, adószám: 24272962-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és 

adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

II. Az Adatkezelő megnevezése 

Név:   Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely és telephely címe:  2161 Csomád, József Attila utca 73. 

Cégjegyzékszám:   13 10 041674 

Adószám:    24272962-2-13 

Telefonszám:    06 1 919 8888 

E-mail cím:    rendeles@chefmarket.hu 

III. A vonatkozó jogszabályok 

– Alaptörvény 

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv) 

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.évi január 

28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény 

IV. A kezelt személyes adatok köre 

Az Adatkezelő az általa működtetett weboldalra történő regisztráció során a Résztvevők alábbi 

adatait rögzíti és kezeli: 

- Fenti adatok 

- Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – 

össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

 

  



V. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

Az adatkezelésre a Résztvevők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül 

sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Résztvevők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendelkezésre 

bocsátott adatai felhasználásra kerüljenek. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A 

hozzájárulást Résztvevő az egyes adatkezelések tekintetében a jelen weboldalra történő 

regisztrációjával, valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elfogadásával, illetve a kérdéses 

adatok önkéntes megadásával adja meg. 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő webáruházában történő vásárlás lebonyolítása, esetleges 

kapcsolatfelvétel érdekében a Résztvevő azonosítása, a megrendelt termékek kiszállítása. Az 

Adatkezelő a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a jelen pontban 

foglalt célokra tárolja. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Résztvevő e-mail címének megadásakor egyben 

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 

mindennemű felelősség kizárólag azt a Résztvevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha 

csak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik a Résztvevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 

lehetséges kizárólag. 

 

VI. Az adatkezelés időtartama 

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció véglegesítésekor kezdődik és 

a Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tart. A Résztvevő a hozzájárulását az adatkezelő 

adatkezeles@chefmarket.hu e-mail címére, vagy a székhelyére küldött postai értesítéssel vonhatja 

vissza, továbbá kérheti adatai törlését, amely a hozzájárulás visszavonásával azonos hatállyal bír. 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott 

megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint egyéb módon adott további hozzájárulások alapján 

történő adatkezeléseket.  

VII. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai – valamint az egyes 

jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok – jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik 

közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük 

alapján titoktartási kötelezettség terheli, így a munkakör ellátásával megismert személyes adatokkal 

nem élhetnek vissza. 



Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, Adatkezelő belső munkatársai, valamint az Adatkezelő által 

nyújtott szolgáltatás teljesítésében közreműködő személyek e körben (pl. logisztikai szolgáltató) – 

valamint az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok – jogosultak megismerni, azonban 

azokat nem teszik közzé, harmadik személynek nem adják át. Az adatkezelő munkatársait 

munkaszerződésük alapján titoktartási kötelezettség terheli, így a munkakör ellátásával megismert 

személyes adatokkal nem élhetnek vissza. 

A fentieken túl a Résztvevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 

kötelezően meghatározott esetben, illetve a Résztvevő hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Adatkezelő a tudomására jutott adatok feldolgozására nem vesz igénybe Adatfeldolgozót. 

VIII. Résztvevői jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

A Résztvevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes 

adatok kezeléséről, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Avtv-ben meghatározott módon. 

Résztvevő jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, vagy hozzájárulásának visszavonására az e 

pontban megadott elérhetőségek útján. 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Telefon:  06 1 919 8888 

Internet cím:  www.chefmarket.hu 

E-mail:   adatkezeles@chefmarket.hu 

A Résztvevő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, kérdéssel, illetve észrevétellel az 

Adatkezelő munkatársához fordulhat a feltüntetett elérhetőségeken keresztül. 

A Résztvevő bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. 

Amennyiben a Résztvevő korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 

érintett hozzájárulásának visszavonását követően is ő kezelheti. 

Tájékoztatás megtagadása: Érintett kérelmére történő tájékoztatást az Adatkezelő az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban 

meghatározott esetekben megtagadja. 

Személyes adat megjelölése: Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett 

vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy 

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

Adatkezelő felelőssége: Az Adatkezelő az érintett által megadott információkért felelősséget nem 

vállal. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az érintett valamely harmadik személy 

jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve 

az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, jogában áll megtenni a szükséges jogi 

intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi szabályok megsértését 

megvalósító személy felelősségre vonása érdekében. 



Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az 

esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben 

kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat 

tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő 

együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal. 

IX. Jogorvoslatok 

A Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság az érintett 

kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül 

intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve 

törléséről. 

Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, 

módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó 

engedélyét. 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, 

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

A Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság az adatkezelés 

egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban 

tájékoztatja. 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszol, 

vagy az abban foglaltakat nem teljesíti, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, illetve 

a tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. 

Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot 

kezdeményezhet. 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a bejelentett adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

119084/2017. 

X. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok 

biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, 

működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 

törölhesse. 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel 

és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az 

adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, 

törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok 



véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az 

adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 

amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, 

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre 

vonatkoznak. 

XI. E-mail címek felhasználása 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak 

jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére. 

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Résztvevő azonosítását, az esetleges kézbesítésekről szóló 

értesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek 

érdekében kerül sor e-mail küldésére. 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, 

valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 

bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen 

“értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja 

reklámozási célra. 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó 

leveleket az Adatkezelő csak az Résztvevő kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő esetekben és módon küld. A Résztvevő bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján 

elhelyezett link segítségével. 

XII. Egyéb rendelkezések 

Adatkezelő belső adatvédelmi felelőst nem foglalkoztat, tekintettel az Infotv. 24.§ (1) bekezdésére. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Résztvevők előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Résztvevő a szolgáltatás 

használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. 

 

Csomád, 2018. február 4. 


