Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában
I. Preambulum
1. NOVO PARTS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelısségő társaság (NOVO
PARTS Kft.) (a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelı”) ezúton kívánja
elkötelezettségét kifejezni a Felhasználók személyes adatainak védelmében, különös
tekintettel a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A
Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan szükséges szervezési-, technikai-, biztonsági intézkedést, amely a Felhasználók
teljes biztonságát garantálja.
2. A Szolgáltató jelen fejezetben ismerteti adatkezelési elveit, továbbá bemutatja azokat a
saját magával, mint adatkezelıvel szemben megfogalmazott alapelveket és
elvárásokat, amelyeknek minden tekintetben magára nézve kötelezınek ismer el.
Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen fejezetben ismertetett adatkezelési alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
3. A Szolgáltató, mint adatkezelı, jelen jogi nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelezınek
ismeri el Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott törvényi elıírásoknak.
II. Fogalmak
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megırzi e minıségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetı
azonosíthatónak, ha ıt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetıleg egy vagy
több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı
tényezı alapján azonosítani lehet;
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyızıdésre, az
érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a
szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bőnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelı tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozószemélyes adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı- kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelı: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezet aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mővelet
vagy a mőveletek összessége, így például győjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az

adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzık (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetıvé
teszik;
nyilvánosságra hozatal ha az adatot bárki számára hozzáférhetıvé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatzárolás : az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának,megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idıre történı
lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az
alkalmazáshelyétıl;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki vagy amely az adatkezelı megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyantermészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelıvel vagy az
adatfeldolgozóval;
harmadik ország : minden olyan állam, amely nem EGT - tagállam.
III. A Szolgáltató Adatkezelése Során Alkalmazandó Alapelvek
1. Személyes adat akkor kezelhetı, ha:
a)ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b)azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
- helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
2. Cselekvıképtelen és korlátozottan cselekvıképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselıjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon Szolgáltatás
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen elıforduló regisztrációt
céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
3. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie e célnak.

4. Kizárólag olyan személyes adat kezelhetı, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelı
tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhetı.
5. Az érintettet – egyértelmően, közérthetıen és részletesen –tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos mindentényrıl, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultszemélyérıl, az
adatkezelés idıtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és a
jogorvoslati lehetıségeire is.
6. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges idıszerőek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
7. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel
alkalmazása tilos.
8. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözı adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és
ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
9. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól
vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévı adatkezelı vagy
adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten
hozzájárult, vagy azt törvény lehetıvé teszi, és a harmadik országban az átadott
adatok kezelése, illetıleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok
megfelelı szintő védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell
tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
IV. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és idıtartama

1. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldallal kapcsolatos adatkezelések önkéntes
hozzájáruláson alapulnak. Amennyiben bizonyos adatok, illetve azok egy körének
megırzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezıvé, ezen adatok kezelésérıl a
Felhasználókat a Szolgáltató tájékoztatja.
2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során nem saját
személyes adataikat adják meg az érintett hozzájárulásának beszerzése az
adatközlı kötelessége és felelıssége.
3. A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat a Szolgáltató kizárólag akkor győjt,
ha az adott Szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például esetleges
értékesítés). A Szolgáltató ezen adatokat kizárólag a Felhasználó által elızetesen
jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat (a törvényben elıírt kivételektıl eltekintve)
harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
4. Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldal látogatása során a Szolgáltatás teljesítésének ,
mőködésének ellenırzése, és a lehetséges visszaélések megakadályozása
érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A Szolgáltató szerverei automatikusan

regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és
böngészıprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat a
Szolgáltató kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, a
Szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minıségük javítása érdekében, valamint
statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal a
Szolgáltató semmilyen formában nem kapcsolja össze. A kezelt adatok köre: a
látogatás idıpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az elızıleg
látogatott oldal címe, a felhasználó böngészıjének típusa. Az adatkezelés
idıtartama: a weboldal megtekintésétıl számított 30 nap. A Szolgáltató
számítástechnikai rendszerei és más adatmegırzési helyei a Szolgáltató székhelyén
találhatók. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal
elhagyásakor automatikusan törlıdik. Az adatkezelı a honlap bejelentkezést igénylı
szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó IP-címét, e-mail címét, jelszavát
és felhasználónevét.

5. A www.novoparts.hu nem vállalja a felelısséget a már törölt, de az internetes
keresıprogramok közremőködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért.
Ezek eltávolításáról a keresıoldal mőködtetıjének kell gondoskodni.
6. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhetı (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
7. A Szolgáltató olyan mőszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelmérıl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkezı kockázatoknak megfelelı védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató az
adatkezelés során megırzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozásmódszerének a
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosulthasználónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
V. Az adatkezelı adatai, elérhetısége
Név: NOVO PARTS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelısségő társaság
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 32.
Cégjegyzékszám: 01-09-675339
A bejegyzı bíróság megnevezése: Fıvárosi Cégbíróság
Adószám: 12172009-2-42
Telefon: 06 1 410 6479
E-mail: 06 1 410 0438
Adatkezelési nyilvántartási szám: 02096-0001

VI. Tájékoztatás, panasz és tiltakozás
1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérıl, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését az adatfelvételén jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az érintett
kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelı tájékoztatást ad az általa kezelt, illetıleg az
általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, idıtartamáról, az adatfeldolgozó nevérıl, címérıl (székhelyérıl) és az
adatkezeléssel összefüggı tevékenységérıl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelı a kérelembenyújtásától számított
legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetı formában
adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérı a folyó évben
azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelıhöz még nem nyújtott
be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.
2. A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, továbbá ha az érintett kéri,
az adatkezelés célja megszőnt, vagy az adatok tárolásának a törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A Szolgáltató a
helyesbítésrıl és a törlésrıl az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították.
3. Az értesítést mellızi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelı vagy az
adatátvevı jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatáscéljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetıvé teszi.
4. A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejő felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idın belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,
és annak eredményérıl a kérelmezıt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás
indokolt, az adatkezelı az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetıleg
az annak alapján tett intézkedésekrıl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jogérvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelınek a meghozott
döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétıl számított 30 napon belül–
bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha azt adatkezelést
törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevı részére, ha az
adatkezelı egyetértett a tiltakozással, illetıleg a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelı ellenbírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetıséggel, panasszal az
Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni.
5. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelı nem ad
át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben elıírt, kötelezı adattovábbításokra,
amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelı az egyes hatósági
adatkérések teljesítése elıtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
6. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.novoparts.hu tulajdonosa megsértette
személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság elıtt érvényesítheti,
vagy e tekintetben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az adatkezelı

kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket, megtalálja „A személyes
adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló” 1992. évi LXIII. számú
törvényben. Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vettük továbbá a
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt és az 1998. évi VI. számú törvénnyel
kihirdetett Egyezmény rendelkezéseit.
Ezúton kérjük, hogy amennyiben Felhasználóként olyan kérdése lenne, amely jelen
nyilatkozatban foglalt rendelkezések alapján nem egyértelmőek, kérjük szíveskedjen az
alábbi e-mail elérhetıségen kérdését továbbítani részünkre: novoparts@novoparts.hu.
Budapest, 2010. szeptember hó 8. napja

