
 

Adatvédelem 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

  

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei 

út 89-95. X. ép., cégjegyzékszám: 01-10-

cégbíróság, adószám: 14174179-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a 

Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

Az Extreme Digital Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.edigital.hu weboldal (a továbbiakban: 

(a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint az Extreme Digital Zrt. 

(a továbbiakban: Szolgáltató) a C/003 499 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint 

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden 

egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és 

tben tartsák a személyes 

adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

 

 

Név: Extreme Digital Zrt. 

Székhely és levelezési cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület 

Telefonszám: +36 1 452 0090 

Email cím: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57018/2012 

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

3.1. 

személyes adatokat: 

 Felhasználónév, 

 saját e-mail cím, 

 jelszó, 

 számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 

 szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 

 telefonszám 

http://www.edigital.hu/ugyfelszolgalat


 

3.2. Technikai adatok 

számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket 

a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az 

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb 

személyes felhasználói adatokkal - - össze nem 

kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.  

 

3.3. Cookie 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t  azaz egy-egy karaktersorozatot 

tartalmazó kis fájlt  küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak 

-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk 

a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak 

látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal 

meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

Az így elküldött cookie-k felhasz

cookie-

- közöttük a Google - 

partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló 

oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network 

Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a k -jait is letilthatják.)  

Szolgáltatótól. 

Alkalmazott cookie-k: 

 Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan 

-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és 

 

 Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói 

élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig 

-

Érintett  

 Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. 

 Bevásárlókosárhoz szükséges cookie. 

 Biztonsági cookie. 

 adatainak független 

részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 

 http://www.google.com/analytics 

http://www.google.com/analytics


Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett 

 

 arra 

 

 hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

 hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 

 -t állítson be, vagy 

 hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

 

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés 

-ben 

természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. 

rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány 

megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban 

rögzített személyes adatának törlését. 

 

3.5.  

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

Érintett rendelkezik-e a Rendeletben meghatározott végfelhasználói nyilatkozattal. A rendszerünk 

e nyilatkozat beszerzése céljából az alábbi személyes adatokat továbbíthatja a Whirlpool 

alábbi oldalon  

 Szállítási név 

 Szállítási cím 

 Szállítási irányítószám 

 Szállítási város 

 Telefonszám 

 Email cím 

 Klíma típusa 

 Extreme Digital rendelésazonosító 

 

3.6. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés 

adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az 

Extreme Digital Zrt. részére: 

https://edigital.hu/klimatanusitvany


 Név 

 Email cím 

 Telefonszám 

 Cím 

 Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások 

 Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások 

 Vásárlási szokások 

3.7. Egyéb célú adatkezelés 

Telefonos beszélgetések rögzítése 

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal 

folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói 

j  

Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy 

t

 

tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató 

-e ahhoz, hogy az 

ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett 

nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a 

 

Szolgáltató a fe  

Abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az 

Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat 

vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására. 

 

  



4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA 

4.1. Az adatkezelésre a www.edigital.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található 

internetes tartalmak az Érintett önkén

kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az 

Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés 

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

tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs t

 

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a 

regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

4.2. 

Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a 

megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás 

 

4.3. tés, az informatikai rendszer 

technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme. 

4.4. 

használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára 

- - az Érintett 

 

4.5. datok 

-mail címének 

-

tt e-mail címen történt 

-mail 

címet regisztrálta. 

 

5.1. és annak 

valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor

továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. 

5.2. A naplózott adatokat a rendszer  az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet 

automatikusan felülír  napig tárolja. 

 

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) 

során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapj  



5.4. 

 

 

 

6.1. 

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

6.2. e, az elszámolás 

 

Adatfeldolgozók megnevezése: 

Cégnév Cím Tevékenység 

Pensum Mentor Kft. 
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 
206-208. könyvelés 

Deloitte Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84. könyvvizsgálat 

Virgo Systems Informatikai Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 12. rendszergazdai tevékenység 

Vision-Software Kft. 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51. vállalatirányítási rendszer 

Express One Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa út 12. futárszolgálati tevékenység 

Royal Futár Hungária Kft. 1182 Budapest, Vajdahunyad u. 19. futárszolgálati tevékenység 

Lapker Zrt. 1097 Budapest, Táblás utca 32. futárszolgálati tevékenység 

Gepárd Team Futárszolgálat Kft. 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. futárszolgálati tevékenység 

DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b futárszolgálati tevékenység 

Webox Hungary Kft. 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. futárszolgálati tevékenység 

FOXPOST Zrt. 
3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 
9. futárszolgálati tevékenység 

Magyar Posta ZRT. 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. futárszolgálati tevékenység 

Vision-Software Kft. 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 5. 
Elektronikus számlázó rendszer 

 

Intren Informatikai Tanácsadó Kft. 
1125 Budapest, György Aladás utca 
35-39. Facebook oldal menedzsment 

Wanadis Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 153.   

emarsys eMarketing System AG A-1150 Vienna, Marzstrasse 1. 
Online intelligencia szoftver és 

 

Whirlpool Magyarország Kft. 
1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. 
em. 

Split klímarendelés 
végfelhasználói nyilatkozat 

Online Comparison Shopping Kft.  1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Árösszehasonlító tevékenység 

salesforce.com EMEA Limited 
Company EC2N 4AY London, 110 Bishopsgate Ügyfélkapcsolat-  

 

A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat 

továbbítja Vision-Software Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus 

 úton, az Érintett által megadott email 

címre küld. 



6.3. Az Extreme Digital Zrt. 

csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések 

esetén adjuk ki. 

 

 

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó 

személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa 

vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezeléssel összefü

- az Érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén - ásától 

számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A Szolgáltató - - az 

jékoztatása 

céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 

és az elhárítására megtett intézkedéseket, va

meghatározott egyéb adatokat.  

7.3.  

Levelezési cím: Extreme Digital Zrt., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület 

Ügyfélszolgálat: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató 

 

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését 

kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a 

, ez esetben azok nem 

lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) 

 

 

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az 

fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

ez az adatkezelés 

céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

http://www.edigital.hu/ugyfelszolgalat


Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem 

ak 

 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.; http://www.naih.hu) fordulhat vagy 

  

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait 

adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult 

 megállapítása 

céljából. 

 

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL 

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak 

tató 

vagy reklám) e-mail küldésére. 

8.2. Az e-

kerül sor e-mail küldésére. 

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra 

vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a 

Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. 

Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. 

  

http://www.naih.hu/


8.4. Hírlevél 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) 

tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi 

rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által 

megadott adatokat kezeli. 

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott 

gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai 

úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az 

visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes 

 

8.5. Személyre szabott hírlevél 

Az Extreme Digital Zrt. a felhasználók személyes adatait,  arra is felhasználhatja, hogy számukra 

személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében az 

Extreme Digital Zrt. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait 

vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a 

felhasználói számára. 

továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni. 

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

9.1. 

össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy 

szolgáltatások igény  

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától 

hozzájárulását megszer  

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok 

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát 

arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, 

ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

9.4. 

Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a 

Honlapon biztosított módon. 

Budapest, 2018. április 13. 


