
Adatvédelmi nyilatkozat 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Általános rendelkezések 

(1) K-MECHANIC Kft., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett: www.k-mechanic.hu weboldal 

(a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó 

természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és 

tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal 

használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat 

rendelkezéseit. 

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében: 

1. a) Adatkezelő: K-MECHANIC Kft. 

2. b) Székhelye: H-7394 Magyarhertelend, Viola u. 11. 

3. c) Postacíme: H-7394 Magyarhertelend, Viola u. 11. 

4. d) Elektronikus (e-mail) cím:info@k-mechanic.hu 

5. e) Cégjegyzékszám:02 09 073511 

6. f) Adószám:14586525-2-02 

(2) Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes 

adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, 

az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, 

vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek 

magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon. 

(3) Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes 

adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok 

biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más 

ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. 

Jogszabályi háttér 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés 

minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi 

jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

(„Adatvédelmi tv.”); 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”); 
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• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. tv. („Grt.tv.”) 

• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. 

január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 

• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 

1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”) 

Fogalmak 

(1) érintett: 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 kívánságának 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) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 

művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 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-,tenyérlenyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése. 

(6) 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. 

(7) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

(8) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

(9) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

(10) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 



(11) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges. 

(12) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

(13) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001.évi CVIII. tv. 13/A §., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. tv. 6.§. bekezdése alapján kezeli. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed 

ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában 

értelmezhetőek. 

Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a lent meghatározottaktól 

eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás 

céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása 

alapján kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a 

hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat Adatkezelő 

köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az 

igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból 

mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható 

adatok kezelését is. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az 

Érintett hozzájárulása. 

Kapcsolat felvétele 

A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

kapcsolatfelvételre, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes 

adatok megadása szükséges: 

– név 

– e-mailcím 

– üzenet 

Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása. Adatkezelő a beérkezett e-

maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és 

e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől 

számított legfeljebb 5 év elteltével törli. 

Sütik/cookie-k kezelése 



1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. 

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával 

nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van 

a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem 

menüpont beállításai alatt. 

6. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 

közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok 

kezelésének és törlésének módját írja le. 

Mi az a cookie: 

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-

nak (Magyarul: süti). Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, 

amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat 

rögzítsen. A legtöbb internetes oldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak a felhasználói 

élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével az oldal személyre szabott 

szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba 

helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Az így rögzített 

adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. A honlap megtekintése során a 

technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok 

szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, 

hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-

címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat kizárólag belső és 

statisztikai célokból rögzítjük. Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k 

(munkamenet cookie/session cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó 

cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak 

maradnak (amely attól függ, hogy az oldal fejlesztője/üzemeltetője milyen időszakot adott meg 

a cookie élettartamaként). 

Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja: 

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig 

kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal 

kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. 

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében 

(pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a cookie-k 

a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, 

hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé 



teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor 

valaki felkeresi a weboldalt. 

A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok 

telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját 

befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti. A cookie kezelésére 

általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, 

cookie megnevezéssel van lehetőség. 

Személyes adatok védelme: 

A cookiek által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi 

felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem 

juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek. 

Hogyan törölhetők a cookie-k: 

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a 

böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek az oldal 

megfelelő használatához szükségesek. További információkért a cookiek-ra vonatkozóan, 

látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást 

nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-

k törléséről. A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati 

útmutatóját. 

A Cookie-k listája: 

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ. 

Ahányszor belép az oldalra, az számítógépére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A 

használt cookie-k listája: 

Cookie megnevezése: session cookie 

Feladata: Ezek a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek és arra szolgálnak, 

hogy a Üzemeltető Honlapja felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. 

Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy 

alkalmazások megfelelő működéséhez. 

Feltétlenül szükséges?: igen 

Ideiglenes / Állandó: ideiglenes 

Cookie megnevezése: cookieconsent_status 

Feladata: A Cookie szabályzat elfogadásával kapcsolatos sáv elrejtése 

Feltétlenül szükséges?: igen 

Ideiglenes / Állandó: állandó 

Cookie megnevezése: _ga 

Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie 

Feltétlenül szükséges?: nem 

Ideiglenes / Állandó: állandó 

Cookie megnevezése: _gat 

Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie 



Feltétlenül szükséges?: nem 

Ideiglenes / Állandó: állandó 

Cookie megnevezése: _gid 

Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie 

Feltétlenül szükséges?: nem 

Ideiglenes / Állandó: állandó 

  

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a 

szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a 

Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve 

a https://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/ oldalon érhető el. A weboldal 

szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához 

a weboldal használatával hozzájárulását adta. Jelen Cookie Szabályzat és Adatvédelem 

elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k 

használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a web böngészőben megadott beállításokkal 

is. 

  

Közösségi oldalak 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve 

a felhasználó nyilvános profilképe. 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és 

„lájkolta” a weboldalt. 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek vagy 

magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 

lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak 

ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról 

az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon 

valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási 

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 

  

Tárhely-szolgáltató 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

 

https://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/


Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes 

adat. 

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-

szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé 

intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg 

visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes 

adatait az Adatkezelő törölni köteles. 

A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés 

érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli. 

Az Érintettek jogai 

(1) Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 

1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

(2) A személyes adatot törölni kell, ha 

1. a) kezelése jogellenes; 

2. b) az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); 

3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki; 

4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

5. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

  

Jogorvoslati lehetőségek 



Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: 

22. a) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) 

23. b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: 06 -1- 391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

24. c) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél. 
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