
Adatvédelmi tájékoztató 
 

A Szolgáltató a feliratkozás során megadott emailcímet elsősorban tájékoztatásra használja. A 

Felhasználó a feliratkozással elfogadja az ÁSZF-et és előzetes kifejezett hozzájárulását adja 

elektronikus levelek fogadásához, amelyek bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak. 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79464/2014. 

1. Az adatkezelő/szolgáltató megnevezése 
Lang Tünde egyéni vállalkozó 

Székhely: 8652 Siójut, Széchenyi u. 7. 

Elérhetőség: tclang@tclang.hu 

Honlap: www.tclang.hu 

2. A kezelt személyes adatok köre és célja 
2.1. Személyes adatok köre: név, emailcím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám 

2.2. Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók értesítése a 

blogbejegyzésekről, aktualitásokról, nyereményjátékokról, akciókról; megrendelés esetén a 

szerződés teljesítése; illetve Szolgáltatóra vonatkozó jogi teljesítési kötelezettség. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 
A Feliratkozók/Megrendelők önkéntes hozzájárulása, vagy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges jogalap, vagy a Szolgáltatóra vonatkozó jogi teljesítés kötelezettséghez szükséges 

jogalap. 

 

4. Az adatkezelés időtartama 
Hírlevél esetén az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A 

Feliratkozók hozzájárulásukat bármikor feltétel nélkül visszavonhatják a hirlevel@tclang.hu 

emailcímre küldött levélben, vagy a hírlevél alján található „Leiratkozom” gombra kattintva. 

Megrendelés esetén az Adatkezelő a Megrendelő adatait a törvényben meghatározott ideig 

őrzi. 

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság 
5.1. Az adatokat Lang Tünde kezeli, azokat közzé nem teszi, harmadik félnek át nem adja, ez 

alól kivételt képeznek a megrendelőűrlap biztosításáért, a fizetésért és a szállításért felelős 

partnerek, melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat. 

Továbbított adatok: név, szállítási cím, telefonszám. 

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait 

veszi igénybe: 

Google 

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA 

Sopron Bank 

Székhely: 9400 Sopron Kossuth Lajos utca 19. 

Cégjegyzékszám: 08-10-001774 

Adószám: 12951659-1-44 

mailto:tclang@tclang.hu
mailto:hirlevel@tclang.hu
https://policies.google.com/privacy
https://www.sopronbank.hu/data/downloads/1496_adatkezelesi_tajekoztato_2017_12_18.pdf


Magyar Posta Zrt. 

Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463 

Adószám: 10901232-2-44 

DPD Hungária Kft. 

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B 

Cégjegyzékszám: 01-09-888141 

Adószám: 13034283242 

5.2. A Szolgáltató külső fejlesztésű hírlevélküldő rendszert (Mailchimp) használ, az adatok 

tárolása annak szerverén található. 

A Mailchimp adatkezelési nyilatkozata. 

5.3. A weblap látogatóinak adatai 

5.3.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett tclang.hu weboldal látogatásakor sem a felhasználó 

IP címét, sem más személyes adatát nem rögzíti. 

5.3.2. A tclang.blog.hu oldal látogatásakor az inda.hu rendszere sütiket használ az oldal minél 

magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a 

felhasználói élmény növelése érdekében. A Látogató ezeket törölheti a számítógépéről, illetve 

beállíthatja böngészőjében azok blokkolását. Amennyiben a Látogató beállítja a tiltást, 

tudomásul veszi, hogy a sütik nélkül az oldal működése nem teljes értékű. Az inda.hu 

rendszere automatikusan rögzíti a Látogató IP címét. 

Az inda.hu Adatvédelmi tájékoztatója. 

5.3.3. Közösségi média jelenlét 

A tclang.hu weblapról és a tclang.blog.hu oldalról elérhetőek a Szolgáltató közösségi média 

felületei, amelyekre történő átlinkelés során az adott felület adatvédelmi irányelvei 

érvényesek. 

Facebook adatvédelmi irányelvei 

Instagram adatvédelmi irányelvei 

YouTube adatvédelmi irányelvei 

Pinterest adatvédelmi irányelvei 

6. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő 

- milyen személyes adatait,  

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési cél miatt, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, 

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést, vagy kinek továbbította azokat, ha történt ilyen. 

Az Adatkezelő 72 órán belül küldi meg a tájékoztatást a Felhasználó részére. 

A Felhasználó bármikor módosíthatja a személyes adatait, illetve kérheti helyesbítésüket. 

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2
https://mailchimp.com/legal/privacy/
http://blog.hu/adatvedelmi
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875
https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=hu&ref_topic=6151248
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy


A Felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak korlátozását, illetve törlését a 4. 

pontban leírt módokon. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésének időpontjától számított 30 

napon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges 

adatokra, azokat a Szolgáltató az előírt időtartamig megőrzi. 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 
A Felhasználó, ha jogellenes adatkezelést tapasztal az Adatkezelő részéről, panaszával a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C) fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. 

Ha a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait 

adta meg, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szemben kártérítés követelésére. Az 

Adatkezelő ilyen esetben együttműködik a hatóságokkal a jogsértő személy 

személyazonosságának megállapítása céljából. 

8. Egyéb rendelkezések 
Ha az Adatkezelő a feliratkozás során megadott adatokat az eredeti céltól eltérő célra kívánja 

felhasználni, akkor a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatja, kifejezett hozzájárulását 

megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy azok felhasználását megtagadja. 

A tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az adatvédelemre vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadók. 


