
Adatvédelmi tájékoztató 

 

Fine Sales House Kft.  tájékoztatja a https://weddingforyou.hu weboldal látogatóit az általa 
kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a 
személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és 
azok gyakorlásának módjáról. 

A személyes adatok abból a célból kerülnek tárolásra, hogy munkatársunk felvegye Önnel a 
kapcsolatot. Minden szükséges és indokolt lépést megteszünk annak érdekében, hogy 
személyes adatainak a kezelése biztonságosan és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
történjék. Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai marketing célú kezelése, ill. használata 
ellen. 

Az adatkezelő adatai 

Cégnév: Fine Sales House Kft.  
Székhely címe: 1072 Budapest Rákóczi út 26.  
Adószám: 24325716-2-42 
Telefon: +36- 7038890000               (normál díjszabású) 
E-mail: finesaleshousekft@gmail.com 

Adatvédelmi tisztviselő: Molnár Dániel (magánszemély) 
Adatkezelő elérhetősége: +36703889000 

  

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az 
érintett hozzájárulása. 

Kezelt adatok 

A kapcsolatfelvételhez szükséges és tárolt adatok: 

• név 
• e-mail cím 
• telefonszám 

 

Adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel céljának teljesüléséig, vagy legfeljebb a 
kapcsolatfelvételtől számított 5. éven belül törlődik. 

 



Reklám és egyéb marketing célú megkeresés 

Kezelt adatok: 

• név 
• e-mail cím 
• telefonszám 

Adatkezelés célja 

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, stb.) 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az a regisztráció megszűnéséig (profil törlés) vagy Felhasználó általi hírlevél 
feliratkozás (hozzájárulás) visszavonásáig tart. 

Számlázási adatok 

Cookie-k kezelése 

A https://weddingforyou.hu cookie-kat használ a vásárlói élmény személyesebbé tételére és a 
kényelmesebb használat érdekében.  

Hogyan használjuk a Cookie-kat? 

A Cookie-k kisméretű, egyedi azonosítót tartalmazó szöveges fájlok, amelyek a számítógépen 
vagy a mobil eszközön tárolódnak, így a használt eszköz felismerhető lesz, amikor bizonyos 
weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet 
használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a 
tartalmat. A cookie-k segítenek a weboldalon használt fontos jellemzők és funkciók 
megjelenítésében, és az ön vásárlói élményének javításában. 

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k 

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer 
„session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. 

 

Preferált online hirdetések megjelenítésére szolgáló cookie-k 

Cookie-kat használunk a weboldalunk és a közösségi média használata során az olyan online 
hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet az ön számára a 
legérdekesebb. 

Az ilyen célokból használt cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a 
Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a cookie-k 
információkat gyűjthetnek az online viselkedésről, mint például az IP cím, az a weboldal 
ahonnan érkezett, és információk a vásárlási előzményeiről vagy bevásárlókosár tartalmáról. 



Ez azt jelenti, hogy láthatja a hirdetéseinket a mi és más szervezetek weboldalain is, de a mi 
weboldalainkon is láthatja más szervezetek hirdetéseit. 

A cookie-k megmutatják, ha megnézte valamelyik hirdetésünket, és azt is, hogy azt mennyi 
ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának 
mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg önnél. 

Teljesítményt biztosító cookie-k (analitika) 

A Google Analytics cookie-k segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és 
jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben 
használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a cookie-k nem képesek önt személy szerint 
beazonosítani, például nem rögzítik nevét és e-mail címét; az adatokat összesítve és 
névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudjuk önt 
azonosítani. 

További információk a Google cookie-król: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Sütik karbantartása 

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, 
hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön 
törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja 
tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, 
amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és 
számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 

Harmadik fél számára kiadott adatok 

Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá a kezelt adatakhoz, akik titoktartási szerződéssel 
garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben weboldalunk 
használatához, illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé. 
Az alábbi táblázatban látható, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adatokat. 

Adatfeldolgozó 
neve Címe Miért továbbítjuk adataidat nekik 

Google Inc. Mountain View 
Kalifornia 

Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg 
sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk. 

Tárhelyszolg. 
 

 
A webáruház tárhelyét biztosító partner cég. 

   
   

  

  



Az oldal kódjába égetett egyéni kódok 

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése 
érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, 
googletagmanager.com, google-analytics.com, googleadservices.com, facebook.net, 
googleapis.com. 

Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek adatkezelésének jellemzői az adott harmadik 
személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el. 

Jogorvoslat 

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-
1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) 
szerint illetékes törvényszéken. 

 


