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Bevezetés
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívűl helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 8a
továbbiakban Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó , minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérhetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII.
törvény is előírja.
Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a www.barkaikerekpar.hu webáruházban megvásárolható
termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint
az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Vásárlók elfogadják a jelen Nyilatkozat
feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény
bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben
látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk
megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása
irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.. A webáruház nem
vetette alá magát magatartási kódexnek.

Adatkezelő megnevezése és elérhetősége
Az adatkezelő megnevezése:
Név: B & K Profi-T Kft.
Székhely: 6600 Szentes, Keresztes u. 15.
Telefonszám: + 36 06 30 239 6534
Cégjegyzék szám: 06-09-015027
Adószám: 12412752-2-06

E-mail cím: barkaikerekpar@gmail.com

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja:
A B & K Profi-T Kft. (Képviseli: Kosztolányi Éva) általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása
alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a
Honlap(www.barkaikerekpar.hu) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja
Adatkezelés célja:
A B & K Profi - T Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása. A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és
a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. A Sztv. 169. (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a
könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások
személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Személyes adatok köre
Személyes adatok köre:
Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia: teljes név, e-mail cím, szállítási és
számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes). Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:
teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Adatkezelési alapelvek
Adatkezelési alapelvek
A B & K Profi-T Kft.(a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő, Szolgáltató), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház
működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor
az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.barkaikerekpar.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a
weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és
szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját
személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A www.barkaikerekpar.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak
minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban:
érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása
esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkamazásáról
1., Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Weboldalunk is használ sütiket (cookie). A cookie egy kis fájl, amely
egy sor karaktert tartalmaz és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi
az adott webhelyet, a cookie-nak könönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészójét. A sütik általánosságban
megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik , hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson és hatékony
információforrást jelentsen. Továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését , visszaélések
megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
Ezen sütik célja, hogya látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.barkaikerekpar.hu weboldalát,
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen tipusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve böngészésre
használt más eszközről.
2., A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonsítására.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv. ) az
alektronkus kereskdelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. (1) bekezdés a, pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez
Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a B & K Profi-T Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai
rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés
megakadályozására.
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel
kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
-E-mailen
- Postai úton
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti
adatai helyesbítését, illetve módosítását.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználás az Adatvédelmi törvény hatályos
szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. §
alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti
csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek
általi hozzáférésért.

Adatkezelés időtartama:
A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli
korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az
üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit
fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.
Az érintett adatainak azon körére, amelyet a kiszállítás teljesítése után a jogszabályi előírásnak megfelelően kezeli a B & K Profi-T
Kft. a jogszabályok által előírt adatkezelési idő vonatkozik (ilyen a Számlázási információk kezelése a Számviteli tv. alapján a
vásárlást követő 8 évig.)

Adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat megismerő személyek köre:
A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban B & K Profi-T Kft..
(képviseli: Kosztolányi Éva) valamint a belső munkatárs jogosultak megismerni. A B & K Profi-T Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és
nem adja ki harmadik fél számára, ezalól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a
megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges
esetek.
A B & K Profi-T Kft. a honlap ( webáruház) üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz
igénybe, aki a B & K Profi-T Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A B & K Profi-T Kft. az ilyen külső
szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatok kezelése
Adatfeldolgozók megnevezése:
- B & K Profi-T Kft. (6600 Szentes, Keresztes u. 15.) mint honlap üzemeltetője
- Bíró Józsefné (6600 Szentes, Gaál I. u. 66) mint a cég könyvelője
- UNAS Online Kft tevékenysége: szerver, tárhely, cím: 9400 Sopron, Major köz 2.
- Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6,
A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben,
illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása során
magadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
Adatok módosítása:
Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el saját maga:
Vásárló kérheti a B& K Profi-T Kft -t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása,
vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást a B & K Profi-T Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt
végre. A módosítási igényt az barkaikerekpar@gmail.com e-mail címre lehet jelezni.
A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Adatok
módosítása" menüpontra kattintva.
Az adatkezelésben érintettek jogai:

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a B & K Profi-T Kft.(képviseli: Kosztolányi Éva) által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A B & K Profi-T Kft. a Vásárló kérésére
tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik
és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A B & K Profi- T Kft. a Vásárló kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül
írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén.
A B & K Profi-T Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra
helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a B &
K Profi- T Kft. a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.
A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: B & K Profi- T Kft. (képviseli: Kosztolányi Éva).
Székhely: 6600 Szentes, Keresztes u. 15.
E-mail cím: barkaikerekpar@gmail.com
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a B & K Profi-T Kft. munkatársaihoz fordulhat a a megadott
elérhetőségek valamelyikén.
Ha a B & K Profi-T Kft a Vásárló törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől
számított 30 napon belül írásban közli a Vásárlóval a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Továbbá a Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A B & K Profi-T Kft. a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított
lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a
döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
1. Tájékoztatáshoz való jog
A B & K Profi-T Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megelőzően tájékoztatást
kapjon.
2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van –e , és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben
meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a kérésére az Adatkezelő jelen esetben a B & K Profi-T kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő hozzáférést kapjon.
4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésre a B & K Profi-T Kft. indokolatlan
késedelem nélkül törölje a reá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéshez törölni
kell.,
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a B & K Profi-T Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi
, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.,
Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen., ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve
amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.
7. Adathordozhatósághoz való jog
A rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná, azaz Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
8. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelés ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
10. Visszavonáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
11. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
12. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Vásárlási feltételek/Adatkezelési tájékoztató" oldalon. Bármilyen felmerülő
kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette
személyes adatai védelméhez való jogát, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szerint járhat el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2018. május 25-től kötelező érvényű, az Európai Unió
által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) (Itt olvasható: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0679&from=EN&utm_source=ElesLista

