ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A WWW.PULSEPOWERPLATE.HU HONLAP HASZNÁLATÁHOZ
A www.pulsepowerplate.hu honlap (továbbiakban Honlap) és az azon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtója és üzemeltetője, a KOME-Motion Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
11-09-025222; székhely: 2900 Komárom, Csillag ltp. 54. 3/7..; a továbbiakban: Szolgáltató) az
alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Pulse Power Plate honlap szolgáltatás részeként, illetőleg
az azzal összefüggésben folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács
Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR)
összhangban.

1. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a pulsepowerplate.hu oldalon
keresztül, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?
Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló
önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez;
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított
adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók
természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő)
és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából,
továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító
adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére
vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.).
Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön- külön
meghatározzuk.
Kezelt adatok
köre

név*

e-mail*

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Érintett regisztrált
felhasználó

a, Kapcsolattartás
b, Azonosítás
c, Regisztráció
d, Igény- és Jogérvényesítés

Valamennyi cél
esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont
szerinti hozzájárulás

A hozzájárulás
visszavonásáig

Érintett regisztrált
felhasználó

a, Kapcsolattartás
b, Azonosítás
c, Regisztráció
d, Igény- és Jogérvényesítés

Valamennyi cél
esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont
szerinti hozzájárulás

A hozzájárulás
visszavonásáig
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Adatkezelés
időtartama

telefonszám*

Érintett regisztrált
felhasználó

a, Kapcsolattartás
b, Azonosítás
c, Regisztráció
d, Igény- és Jogérvényesítés

Valamennyi cél
esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont
szerinti hozzájárulás

A hozzájárulás
visszavonásáig

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a honlapon történő időpontfoglalás nem vehető
igénybe és nem végezhető el.

2. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, és ez milyen hatással lehet rád?
Szolgáltatásunk használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló
technológiákat alkalmazunk az eszközödön, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid
felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, hogy javítsuk a felhasználói élményt,
növeljük a szolgáltatásnyújtásunk biztonságát, hatékonyságát. Ezeket az adatokat nem a felhasználó
adja meg, hanem mi gyűjtjük Rólad szolgáltatás igénybevétele során. Nálunk kezelt adataid alapján
profilozásra nem kerül sor, illetve automatikus döntéshozatalra sem. Ebbe a körbe tartozik az IP
címed, az általad online felületeink böngészésére használt eszközök típusa, operációs rendszere, a
használt böngésző típusa, és egyéb technikai jellemzői, az egyes honlapjainkon eltöltött idő
mennyisége, kattintások száma és helye, a meglátogatott honlap aloldalak adatai. Alkalmazunk
továbbá olyan apró programokat, amelyek megjegyzik, hogy mikor léptél be utoljára az online
felületeinkre, és eltárolják bejelentkezési adataidat, hogy a legközelebbi visszatéréskor felismerjék
azokat és gyorsabbá tegyék a belépést.
Érintett

Honlapot
meglátogató
felhasználó

Adat kategória

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

IP Cím

érdeklődési kör
megismerése,
honlap
testreszabása

GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont szerinti
hozzájárulás

Honlap látogatás
időtartama

Böngésző
típusa

érdeklődési kör
megismerése,
honlap
testreszabása

GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont szerinti
hozzájárulás

Honlap látogatás
időtartama

Operációs
rendszer

érdeklődési kör
megismerése,
honlap
testreszabása

GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont szerinti
hozzájárulás

Honlap látogatás
időtartama

Internet
szolgáltató

honlap
testreszabása

GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont szerinti
hozzájárulás

Honlap látogatás
időtartama

Időbélyegző

biztonság
biztosítása

GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont szerinti
hozzájárulás

Honlap látogatás
időtartama

Honlap
látogatási
adatok

érdeklődési kör
megismerése

GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont szerinti
hozzájárulás

Honlap látogatás
időtartama
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A Szolgáltató a fenti, automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató mint adatkezelő fér hozzá.
A Honlap meglátogatásakor és a Szolgáltatások igénybe vétele során a Szolgáltató cookie-kat helyez
el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e- mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak
megfelelően.
A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:
● a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő
magatartások észlelésében.
● b) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a
Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó
● kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a
Honlapon, könnyebbé téve azokat.
● c) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak
megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is
alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket,
funkciókat, szolgáltatásokat,
● beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint
például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.
A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:
● a) analitika, követő cookie-k;
● b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet
(általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző
● munkamenet tart;
● c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező felhasználóként felismerni, így könnyebb
a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a
● Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a
Honlap azt olvasni tudja, amikor a Felhasználó visszatér a Honlapra.
Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással
rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző
teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy
blokkolhatja az Adobe Flash cookie- kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó
korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.
Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:
Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót a Honlapra vonatkozó statisztikák, a Honlap
működésének elemzése körében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, a Facebook
cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek
használatát.
A http://www.networkadvertising.org/choices/
cookiejainak a letiltására is.

linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:
A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a
cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában,

3

az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A
Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a
bejelentkezési információkét.
Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a
Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását.
Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes
cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató
tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal
meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó
megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások
megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a
Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik
megfelelően.
A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését,
látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org
honlapokat.

3. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?
Az adatkezelő
Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a KOME-Motion Korlátolt Felelősségű Társaság,
melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:
KOME-Motion Kft.
Cégjegyzékszám: 11-09-025222
Adószám: 25920345-2-11
Székhely: 2900 Komárom, Csillag ltp. 54. 3/7.
Postacím: 2900 Komárom, Csillag ltp. 54. 3/7.
Képviselő: Kővári Viktor és Mészáros Ildikó ügyvezetők, elérhetőségük: az adatkezelő fenti
székhelyén és elérhetőségein.
A KOME-Motion Kft. részéről adataidhoz a KOME-Motion Kft. munkavállalói férnek hozzá abban a
körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.
Adatfeldolgozók
Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a
jogszabályoknak megfelelő adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik
adataid feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozással érintett adatok
köre

SalesAutopilot Kft.
(1089 Budapest, Golgota utca
3.)

a) Magazin és egyéb
eDM és rendszerüzenet
kiküldése, hírlevél
adatbázisban e-mail
címek tárolása

oldal felhasználója, hírlevélre
feliratkozottak, Elfogadóhelyi
kapcsolattartók neve, e- mail címe
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Webshop Marketing Kft.
(4028 Debrecen Kassai út 129.)

b) hírlevél kiküldése,
hírlevél adatbázisban
e-mail címek tárolása

oldal felhasználó személy neve, e-mail
címe

4. Ki az Adatkezelő adatvédelmi felelőse és mik az elérhetőségei?
Az Adatkezelőnél nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak
értelmében.

5. Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?
Személyes adataidat Adatkezelő nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR
értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a 3. pontban megnevezett adatfeldolgozóknak, az
ott részletezettek szerint továbbítjuk.

6. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan
biztosítjuk azok gyakorlását?
a) 
Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig
kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
Amennyiben a hozzáférési jog gyakorlása és az ilyen kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy
ismétlődő jellege miatt túlzónak minősül (túlzónak tekintendő a naptári évente 2 tájékoztatás kérést
meghaladó gyakoriságú tájékoztatás kérés ugyanazon adatkörre vonatkozóan), valamint minden
további másolat kéréséért adminisztrációs díjat számítunk fel, amelynek mértéke: 8.000,- Ft /alkalom.
b) 
Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid
helyesbítését, javítását, pontosítását.
c) 
Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat
töröljük.
d) 
Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy
az adatkezelést korlátozzuk.
e) 
Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhatsz adataid
kezelése ellen, ilyen esetben adataidat nem kezeljük tovább.
f) 
Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási
kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted,
hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és
felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.
Fenti kérelmeid elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@pulsepowerplate.hu) küldött
elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben terjesztheted elő, ilyen
kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül
tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.
g) 
Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor
bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod
visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
Hozzájárulásodat elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@pulsepowerplate.hu) küldött
elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben vonhatod vissza, illetve a
Magazin küldését a levélben szereplő leiratkozom gombra nyomással tilthatod meg.
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h) 
Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt
benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a személyes adatok
védelme megsértése esetén.

8. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről.
A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.
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