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Adatkezelési tájékoztató 
 
Prázmári Mihály őstermelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi 
tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival 

összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos 

jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. 

 
Prázmári Mihály (továbbiakban Adatkezelő) adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal 
arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 

szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja. 

 
Az Adatkezelő adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely 

összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös 
tekintettel az alábbiakkal: 

 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

tv, 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól (Grt.). 
 
Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető Prázmári Mihály weboldalán, a 

www.fuvesmisi.hu cím alatt. 

 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

Az esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást 

kapnak. 

 
Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, írja 

meg nekünk a buzafumisi@gmail.com e-mail címre. 
 

 

1.     Adatkezelő elérhetőségei 

Adatkezelő neve: Prázmári Mihály. 

Adatkezelő székhelye és postai címe: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 109. 

A cég adószáma: 74700596-1-28 

Telefonszáma:+36703959020 

Adatkezelő e-mail címe:  buzafumisi@gmail.com  

Adatkezelő honlapjainak címei: www.fuvesmisi.hu  
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2.     Az adatkezelés céljai, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és 

időtartama 

2.1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja: a honlapon regisztráló Felhasználók azonosítása, a többi 

       Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, 

illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása. 

A kezelt adatok köre:  név, e-mail, telefonszám, lakcím, szállítási és számlázási cím, 
születési dátum. 

    A telefonszám kezelésének a célja kapcsolattartás. 

    Az e-mail cím kezelésének célja a honlaphoz kapcsolódó rendszerüzenet küldése. 

Kapcsolattartás. 

    A  név, lakcím, szállítási és számlázási cím kezelésének célja a Felhasználók azonosítása, a 

többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetve a Felhasználói jogosultságok (a 

Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása. 

    Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A Felhasználó regisztrációnál kifejezetten 

hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása. Amennyiben Ön a 

hozzájárulását nem vonja vissza és a szolgáltatásunkat nem veszi igénybe (például nem 

lép be a felhasználói fiókjába vagy nem rendel terméket), akkor 8 év után töröljük a 

személyes adatait. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 

NAIH-109307/2016. 
 


