
 

Adatkezelési tájékoztató 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban 
Info tv.) 20.§/2/ bekezdése előírja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen tájékoztatni kell az 
érintettet az adatai kezelésével kapcsolatban. 

Adatkezelő / Adatkezelésre jogosult: 
HAGA Automatika Kft. 
1037 Budapest, Királylaki út. 35. 
Adószám: 12359284-2-41 
Cégjegyzékszám: 01 09 670112 

 

 

Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül:  

Adatkezelés célja: 
Az érintett személy kapcsolatfelvételen alapuló tájékoztatása, számára szolgáltatás, megfelelő információ 
nyújtása (kapcsolatfelvételi űrlapból származó adatok alapján). 

Adatkezelés jogalapja: 
Önkéntes hozzájárulás 

Adatkezelés időtartama: 
A cél megvalósulásáig 

Az adatok forrása: 
Közvetlenül az érintettől 

Kezelt adatok köre és célja: 

Név* azonosítás, kapcsolattartás 
Email* azonosítás, kapcsolattartás 
Telefonszám kapcsolattartás 
Megkeresés tárgya* kapcsolattartás 
Üzenet* kapcsolattartás 
Adatkezelés tájékoztató tudomásul vétele* későbbi bizonyítás 

A kezelt adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. 
A kezelt adatok kapcsán automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 



Ajánlatkérés a honlapon keresztül: 

Adatkezelés célja: 
Az érintett személy számára megfelelő információ nyújtása az ajánlatkérés kapcsán. 

Adatkezelés jogalapja: 
Önkéntes hozzájárulás 

Adatkezelés időtartama: 
A cél megvalósulásáig 

Az adatok forrása: 
Közvetlenül az érintettől 

Kezelt adatok köre és célja: 

Név* azonosítás, kapcsolattartás 
Email* azonosítás, kapcsolattartás 
Telefonszám* kapcsolattartás 
Termék megnevezése* kapcsolattartás 
Megjegyzés kapcsolattartás 
Adatkezelés tájékoztató tudomásul vétele* későbbi bizonyítás 

A kezelt adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. 
A kezelt adatok kapcsán automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

 
Rendelés a honlapon keresztül: 

Adatkezelés célja: 
Az érintett személy számára a kívánt termék eljuttatása. 

Adatkezelés jogalapja: 
Önkéntes hozzájárulás 

Adatkezelés időtartama: 
A cél megvalósulásáig 

Az adatok forrása: 
Közvetlenül az érintettől 

Kezelt adatok köre és célja: 

Név* azonosítás, kapcsolattartás 
Email* azonosítás, kapcsolattartás 
Telefonszám* kapcsolattartás 
Termék megnevezése* kapcsolattartás 
Megjegyzés kapcsolattartás 



Fizetési mód* későbbi bizonyítás 
Számla kezelés* későbbi bizonyítás 
Szállítási mód* későbbi bizonyítás 
Számlázási cím* kapcsolattartás 
Szállítási cím* kapcsolattartás 
Adatkezelés tájékoztató tudomásul vétele* későbbi bizonyítás 

A kezelt adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. 
A kezelt adatok kapcsán automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 
 

Weboldalon használt sütik: 

Feltétlenül szükséges sütik 
A weboldal működéséhez az oldal sütiket tárol a böngészőjében. Az ebbe csoportba tartozó sütik használata 
elengedhetetlen az oldalon, ezeket csak időszakosan lehet törölni. 

• PHPSESSID: a weboldal technikai működéséhez elengedhetetlen süti – időtartama: 2 óra 
• cookieconsent_status: süti értesítő elfogadásának tárolására szolgál – időtartama: 6 hónap 

Statisztikai adatok: 
Adatkezelő számára fontos, hogy tudja, mi történik az oldalon. Ebből a célból statisztikai adatokat gyűjt a 
weboldal használata során (Google Analytics). A látogatói statisztikák gyűjtésére a Google két fontos sütit 
használ a következő időtartamokra: 

• _ga: 2év 
• _gid: 24 óra 

Az érintett jogai: 

Hozzáféréshez való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e.  

Hozzájárulás visszavonásának joga 
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti adatkezelést. 

Tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 

Törléshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat. 

Adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelőtől jól tagolt formában 
megkapja. 



A hatóság elérhetősége panasz esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410 
http://www.naih.hu 
ugyfelszolgalat@naih.hu 

http://www.naih.hu/

