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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a DIGITAL Services Kft. továbbiakban "Társaság"  által alkalmazott 
adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.  Továbbiakban 
célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet 
nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, 
különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során 

Adatkezelő megnevezése: 

Név: DIGITAL Services Kft. 

Cím: 1024 Budapest, Káplár u. 10 2/4 

Telefonszám:+36-20/559-2106 

Email cím: info@pcbolt.eu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55588/2012 

Általános jogi közlemény: 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható 
termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése 
keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre 
vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen 
Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője 
fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve 
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely 
jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. 
Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása 
irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem 
vállal. 
 
Adatkezelési alapelvek: 

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a 
felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes 
adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 
adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az 
elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. 
Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, 
melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei 
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az 
alábbiakkal: 

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 
• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; 
• A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 
során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény; 
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 
CXIX. törvény. 
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről 

 
A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, 
csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes 



1024. Budapest, Káplár u. 10/a 
Fax: 315-24-54 

Cégjegyzékszám: 01-09-927253 Adószám: 14946479-2-41  
Közösségi adószám: HU14946479  

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55588/2012 
www.pcbolt.eu  e-mail: info@pcbolt.eu   mobil: 0620-559-2106 

 

 

adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról 
gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére 
vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem 
reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más 
forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az 
üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai 
módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból 
nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges 
adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes 
adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul 
veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi 
felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és 
annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője 
(felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes 
felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, 
külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen 
nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik. 

 

Fogalmi meghatározások: 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható 
adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása; 

Adatkezelő: DIGITAL Services Kft. (1024 Budapest, Káplár u. 10 2/4) 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, 
hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált 
eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az 
adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.pcbolt.eu) regisztrál. 
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A kezelt személyes adatok köre: 

A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, 
születési hely és idő, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által 
alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező 
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az 
Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan 
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a 
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal 
- törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az 
Adatkezelő fér hozzá. 

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. 
„cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása 
a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, 
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése 

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben 
következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a 
látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos 
működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, 
látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A 
naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, 
a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. 

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja: 

Az Adatkezelésre a www.pcbolt.eu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak 
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a 
Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik 
felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes 
hozzájárulása. 

Az Adatkezelés célja a www.pcbolt.eu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen 
szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások 
leírásánál található. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, 
statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A 
Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő 
felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a 
Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja 
fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől 
eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 
lehetséges kizárólag. 

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért 
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben 
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-
vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség 
kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 
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Az adatkezelés időtartama: 

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a 
szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó 
kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 1 munkanap. Jogellenes, megtévesztő 
Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni 
támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait 
haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén 
jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. 

A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról 
nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten 
írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a 
szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, 
azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés, ranglista) 
nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 
1 munkanapon belül kerül sor. 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól 
számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a 
rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói 
Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a 
Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról 
leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható. 

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás: 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, 
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át. A webshop üzemeltetése, a 
megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót bíz 
meg. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

Név: Unas Online Kft. 9400 Sopron Major köz 2 (webáruház üzemeltetés) 

Név:  Cofidis Magyarországi Fióktelepe 1066 Budapest, Mozsár utca 16. (online áruhitel) 

Név: Royal Futár Hungária Kft. 1096 Budapest, Gubacsi út 32. (futárszolgálati tevékenység) 

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás utca 39. (futárszolgálati tevékenység) 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 
2 (futárszolgálati tevékenység) 

Név: FoxPost Zrt.  3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. (futárpostai tevékenység) 

Név: OTP Mobil Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. (online bankkártyás fizetés) 

Adattovábbítási nyilatkozatok: Elfogadom, hogy a DIGITAL Services Kft. 1024 Budapest, Káplár u. 10/a 
által üzemeltetett www.pcbolt.eu webáruház felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim 
átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A 
továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók 
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 

A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy alábbi adatai hiteligénylés 
céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára: 

1. teljes név 
2. születési dátum (év/hó/nap) 
3. édesanyja neve (nem kerül tárolásra) 
4. telefonszám 
5. e-mail cím 



1024. Budapest, Káplár u. 10/a 
Fax: 315-24-54 

Cégjegyzékszám: 01-09-927253 Adószám: 14946479-2-41  
Közösségi adószám: HU14946479  

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55588/2012 
www.pcbolt.eu  e-mail: info@pcbolt.eu   mobil: 0620-559-2106 

 

 

6. rendelés azonosító 
7. rendelés értéke 
8. rendelt termékek megnevezése 
9. választott hitelkonstrukció paraméterei 

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének 
Általános Szerződési Feltételeiben illetve Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltak az irányadóak,az átadott 
adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan. 

 

Vásárló regisztráció: 

Amennyiben a Felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell 
adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-
mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során 
a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-
mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. 
Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a 
vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve 
hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az 
üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, 
ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan 
vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. 

 
 

 

Hírlevél igénylés: 

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem 
regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. 
A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél 
feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. 

 
Vélemény írása: 

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem 
mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A 
név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben 
írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. 

 
Kapcsolat, Jogorvoslat: 

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az 
adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el. 

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is kérheti (1125 Budapest 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

 


