Adatkezelési Tájékoztató
Hatályos: 2022. március 23-tól

A www.drmolnar.info weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, a Danubia
Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.;
cégjegyzékszám: 01-09-677112; a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a
felhasználókat a Weboldalon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és
Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a
továbbiakban: GDPR) összhangban.
I.

A Weboldal célja, az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya

A Weboldal üzemeltetése kettős céllal történik:
•

•

egyrészt dr. Molnár István egyetemi oktató által publikált ingyenesen letölthető
feladatsorokat, valamint egyéb tájékoztató dokumentumokat biztosít felsőoktatásban
tanuló hallgatóknak, amely tevékenységre jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya nem
terjed ki,
másrészt a Weboldal webáruházként is működik, amely működésre jelen Adatvédelmi
Tájékoztató hatálya kiterjed. Ide tartozik az az eset is, amikor egy felsőoktatási
intézmény hallgatója vásárol a webáruházban elérhető terméket, és – hallgatói
jogviszonyánál fogva – egyedi kedvezményben részesül a vásárlás során.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya tehát kiterjed minden, a www.drmolnar.info
Weboldalon megtalálható webáruházon keresztül leadott rendelés során megadott
személyes adatra.
II.

Adatkezelő

Név: Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-677112
Képviseli: dr. Pethő Árpád, ügyvezető
Telefon: +36 1 411 8700
E-mail: central@danubia.hu
III.

Kezelt adatok köre

Adatkezelő csak és kizárólag webáruházban vásárló személyek hozzájárulásával gyűjt
adatokat, amelyeket a megrendelést leadó személy ad meg. A Weboldalon semmilyen olyan

tevékenység nem folyik, amely a megrendelő hozzájárulása nélkül – automatikus módon –
gyűjtene személyes adatokat.
A Weboldalon kizárólag elektronikus kiadványok értékesítése folyik, azaz fizikai termék nem
kerül értékesítésre.
Az elektronikus kiadványok értékesítéséhez, a számla kibocsátásához és a teljesítéshez
Adatkezelőnek csak és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van
szüksége (kezelt adatok köre):
•
•
•
IV.

név,
e-mail cím,
számlázási cím.
Adatkezelés célja

A vásárlás során megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a szerződés teljesítése és számla
kiállítása és a vevőhöz történő elektronikus kézbesítéséhez használja fel.
V.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása,
valamint a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél.
VI.

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő a kezelt adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének időtartamára, valamint a
számla kiállítása és elektronikus kézbesítése időtartamára kezeli.
A kiállított számla megőrzésének időtartamára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
rendelkezései az irányadók.
VII.

Az érintett jogai

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor gyakorolhatja alábbi
jogait:
•
•
•
•
•
•

hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adatokról
helyesbítési jog: adatok változása vagy hibás rögzítése esetén kérheti adatai
helyesbítését, javítását
törlési jog: kérheti adatainak törlését
tiltakozáshoz való jog: jogos érdeken való adatkezelés esetén tiltakozhat adatai
kezelése ellen
adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatainak hordozását
korlátozás: korlátozhatja az adatkezelést

A fentieken túl az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez.
Az érintett személyes adataival kapcsolatos kérését a central@danubia.hu e-mail címre
küldheti el.
VIII.

Panasz

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos panasza van, az illetékes hatósághoz (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: https://www.naih.hu; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 1 391 1400), valamint bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2022. március 23.

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
Adatkezelő

