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A Celtia Gemini Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.paleozona.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat 
üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az 
adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes 
adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának 
módjáról és lehetőségeiről. 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az 
adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

1.Bevezetés 

A Szolgáltató neve: Celtia Gemini Kft 
Székhelye:5200 Törökszentmiklós, Deák Ferenc u. 121. 
Képviselő neve: Kovács Mihály 
Cégjegyzék szám: 16-09-015721 
Adószám: 24894665-2-16 
Telefonszám: +36-96/461-531 
E-mail: paleozona@paleozona.hu 
Adatvédelmi nyilvántartási száma:  NAIH-105765/2016 
 
A Szolgáltató az adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. 
Az adatkezelési szabályzat a www.paleozona.hu weboldalon érhető el. 
Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való 
összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. 
Jelen Szabályzat hatálya a Szolgáltatóval, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: Szerződéses 
Partner) is kiterjed. 
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 
 

2.Adatvédelmi nyilatkozat 

A Felhasználók által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi 

bizonyítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés 

teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, például futárszolgálat, aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen 

formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni. 

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek 

megfelelően járunk el. 

3.A szabályzat célja 

A Szolgálatató a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az 

iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs 

önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá 

a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. 

A weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik 

azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása 

érdekében eljárási szabályokat alakít ki. 

Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, a felhasználó, 

az Adatkezelővel, illetve egyéb Szerződéses Partnereivel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 2. § (1) bekezdése 

szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének 

szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges 

nyilvánosságra hozatala elleni védelmet. 

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos 

adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja. 

A Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó 

személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet. 

4.Alapvető fogalmak 
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1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy 
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és 
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre 
kiterjedő - kezeléséhez; 

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, 
így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint 
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
9. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 

korlátozása céljából; 
11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
12. 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 végzik; 

13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 
szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

14. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
és sérülés. 

 

5.Az adatkezelés jogalapja 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint 
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

Ennek értelmében az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, előzetes hozzájárulása. 

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

 
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 

alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek. 
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - 
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
 

6.Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok 
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az 
adatokat. 
A Szolgáltató  a Felhasználó regisztrációjának kezdetétől és hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes 

adatait. A regisztráció törlése akkor lehetséges, ha a Vásárlónak folyamatban lévő megrendelése nincsen. A törlés határideje a 

kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. 
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Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a 

Felhasználó a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a 

hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezését követően (e-

mailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) törli a Felhasználó adatait és a továbbiakban hírlevelet nem küld a 

Felhasználó részére. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Szolgáltató sales és marketing 

munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre 
7.1. Regisztráció 
Kezelt adatok köre: 

Kapcsolattartó adatai: Név (vezeték-, keresztnév), E-mail cím, Születési év, hó, nap, Jelszó 
Számlázási cím: Számlázási név (cégnév, név), Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám, Mobilszám 
Szállítási cím: Szállítási név, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám 

7.2. Bejelentkezési adatok 
Kezelt adatok köre: 

Regisztráció dátuma 
Utolsó módosítás dátuma 
Utolsó belépés dátuma 

7.3.  Termékkel kapcsolatos adatok 
Termék neve 
Termék rendszerbeli kódszáma 
Termék rendeléskori bruttóára 
Termék rendelt darabszáma 

7.4. Megrendeléssel kapcsolatos adatok 
Megrendelés dátuma 
Szállítási költség 
Fizetési mód 
Szállítási mód 
Megrendeléskor a Vásárló mely oldalról jött 
Megrendeléskor a Vásárló IP címe 
Megrendeléskor használt nyelv 
Vásárló által adott megjegyzés 

7.5. Vásárló tevékenysége a weboldalon 
A kezelt adatok köre: 

Anonim (nem bejelentkezett látogató esetén): Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, Használt 
böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve 

    Bejelentkezett Vásárló esetén: Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, E-mail cím, Használt böngésző 
típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve 

7.6.Cookie-k (sütik) kezelése: 
A Szolgáltató a Honlapon történő vásárlás lehetővé tétele érdekében tárolja az alábbi jellegű cookie-kat: 

 jelszóval védett munkamenethez használt cookie, 

 a bevásárlókosárhoz használt cookie, 

 biztonságú célú cookie  

Ezekben az esetében nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása. 

A Szolgáltató a Honlap kényelmi funkcióinak használhatósága érdekében a következő jellegű cookie-kat az alább megadott ideig 
tárolja: 

 forrás azonosító - 60 nap 

 utoljára megtekintett termékek - 60 nap 

 ajánlott termékek - 60 nap 

 mobil verzió, design váltás - 365 nap 

 kosár eltárolása - 365 nap 

 kilépési ajánlat - 30 nap 

Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a 
böngészők menüjében; 
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A Honlap külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető 
oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat 
kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja. 

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata 
során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi 
elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 
 
A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a 
weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben 
a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A 
weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is 
olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és 
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem 
fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.  

 

8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai: 
 
Tárhelyszolgáltató: ShopRenter.hu Kft 
4028 Debrecen, Kassai u. 129. 
Képviselő: Zajdó Csaba 
Cégjegyzékszám:09-09-020636 
Bejegyző Bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 23174108-2-09 
Telefonszám: +36-70/410-4714 
E-mail: info@shoprenter.hu 
  
Adatfeldolgozók:  
Futár: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 
Cégjegyzékszám: 13-09-111755 
Adószám: 12369410-2-44 
info@gls-hungary.com 
 
Pénzügyi szolgáltatók: 
Fizet.es Kft 
1132 Budapest, Váci u. 4. 1alb. 
Adószám: 25057889-2-41 
E-mail: info@fizet.es 

9.Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek  

9.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá 
– a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. 
  
Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától 
számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
  
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább 

megjelölt elérhetőségeken keresztül.  

9.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

  Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább 

megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez 
esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján 
szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy 
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos 
érdekét nem sérti.  

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 
követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 9.3  Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
https://support.google.com/analytics/answer/2700409
mailto:info@shoprenter.hu
mailto:info@gls-hungary.com
mailto:info@fizet.es
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  Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről 
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja 

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a 
Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. 
A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából. 

 Jogorvoslati lehetőségek: 

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti 
jogait, vagy 

2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat  

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

10.E-mail címek felhasználása  

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, 
kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött 
hírleveleket. 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így 
azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére. 
Az e-mail címek kezelése elsősorban: 

 a Felhasználó azonosítását, 

 a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében 
kerül sor e-mail küldésére. 

11.Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan 
módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a 
módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap 
használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A 
Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából. 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2016. augusztus 10. 

 
 


