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BEVEZETÉS 

A Nektár Biobolt Kft, Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 54, web: 
www.nektarbiobolt.hu, tel.: +36-30-495-3015 (a továbbiakban: Szolgáltató, 
adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi 
tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

https://www.viztisztito-keszulekek.hu 

https://www.buzafupres-csiraztatas.hu 

https://www.neeraszirup.hu 

https://www.aquaphorviztisztito.hu 

https://www.ozmozis-viztisztito-keszulek.hu 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalakról:  

https://www.viztisztito-keszulekek.hu/szerzodesi_feltetelek.php 

https://www.buzafupres-csiraztatas.hu/szerzodesi_feltetelek.php 

https://www.neeraszirup.hu/szerzodesi_feltetelek.php 

https://www.aquaphorviztisztito.hu/szerzodesi_feltetelek.php 

https://www.ozmozis-viztisztito-keszulek.hu/szerzodesi_feltetelek.php 

 
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  
 
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 
Név: Nektár Biobolt Kft 
Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 54 
E-mail: info@nektarbiobolt.hu 
Telefon: +36-30-495-3015, +36-30-459-5905 
 
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI: 
Név: Szeiler Tamás 
Cím: 2030 Érd, Balatoni út 54  
E-mail: info@nektarbiobolt.hu 
Telefon: +36-30-459-5905 

https://www.viztisztito-keszulekek.hu/
https://www.buzafupres-csiraztatas.hu/
https://www.neeraszirup.hu/
https://www.aquaphorviztisztito.hu/
https://www.ozmozis-viztisztito-keszulek.hu/
https://www.viztisztito-keszulekek.hu/szerzodesi_feltetelek.php
https://www.buzafupres-csiraztatas.hu/szerzodesi_feltetelek.php
https://www.neeraszirup.hu/szerzodesi_feltetelek.php
https://www.aquaphorviztisztito.hu/szerzodesi_feltetelek.php
https://www.ozmozis-viztisztito-keszulek.hu/szerzodesi_feltetelek.php
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ADATKEZELÉSEK 

AZ ALÁBB FELSOROLT OLDALAINKON NEM VÉGZÜNK SEMMI FÉLE ADATKEZELÉST , NEM 

GYŰJTÜNK SENKIRŐL SEMMILYEN ADATOT: 

https://www.viztisztito-keszulekek.hu 

https://www.buzafupres-csiraztatas.hu 

https://www.neeraszirup.hu 

https://www.aquaphorviztisztito.hu 

https://www.ozmozis-viztisztito-keszulek.hu 
 

Ezen oldalak célja, hogy érdeklődőket juttassunk a www.nektarbiobolt.hu oldalon 
található webáruházunkba. Ezen oldalak a Google keresési eredmények között elért jó 
helyezések miatt maradtak csak meg. 

 
 
  

https://www.viztisztito-keszulekek.hu/
https://www.buzafupres-csiraztatas.hu/
https://www.neeraszirup.hu/
https://www.aquaphorviztisztito.hu/
https://www.ozmozis-viztisztito-keszulek.hu/
https://www.nektarbiobolt.hu/
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA 

 
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által 
látogatott weblap használatának elemzését.  

 
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott 

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. 
Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az 
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  

 

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének 
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, 
hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal 
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, 
hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat 
teljesítsen.  

 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet 
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a 
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk 
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden 
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google 
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken 
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG 
 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

 

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 

 

ZÁRSZÓ 
 
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:  

 
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 
13/A. §-a) 

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról; 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára 

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

