
Elköteleztük magunkat a felelős alkoholfogyasztás mellett és nem támogatjuk az 

alkoholfogyasztást 18 év alatt. Kérjük, fogyassza termékeinket Ön is felelősséggel, és a 

weboldal tartalmait ne ossza meg 18 éven aluliakkal.  

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Az Adatkezelő elérhetőségei, általános információk 

 

A Vinorella Kft. (továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon 

személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át. 

 

A jelen Tájékoztató az alábbi Weboldalunk valamennyi látogatójára vonatkozik 

(„érintett(ek)”). 

  

Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen jogalapon 

és meddig kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá 

azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik. 

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben a Társaság 

adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk 

bizalommal alábbi elérhetőségeinken. 

Az Adatkezelő elérhetőségei: 

Vinorella Kft. 

Cím: 2836 Baj, Ady Endre utca 2.  

Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 11-09-028688 

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

E-mail: info@vinorella.hu  

Weboldal: https://vinorella.hu („Weboldal”) 

 

 

Hangsúlyozzuk, hogy a jelen Tájékoztatóban írtak a Társaság, adatvédelmi tájékoztatójával  

(link), 

valamint a Társaság általános szerződési feltételeivel (amennyiben ez releváns), illetve az 

egyes egyéb partnereivel kötött szerződéses feltételeivel (amennyiben az adott esetben 

releváns) összhangban értelmezendők. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy egyes esetekben – 

különösen: a Társaság által szervezett nyeremény-, illetve promóciós játékok, rendezvények – 

a Társaság külön adatvédelmi tájékoztatója, valamint egyéb általa nyilvánosságra hozott 

információk is relevánsak lehetnek, amelyről a Társaság az érintetteket tájékoztatja. 

 

 

mailto:info@vinorella.hu
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Milyen adatok minősülnek személyes adatnak? 

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) 

vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező – alapján 

azonosítható. Így például személyes adatnak minősül az érintett (például: egy felhasználó) 

neve vagy e-mail címe. 

Ki minősül adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak? 

Adatkezelőnek minősül az személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen Tájékoztató vonatkozásában – a 

Tájékoztató, illetve az Adatkezelő eltérő tájékoztatása hiányában – adatkezelőnek minősül az 

Adatkezelő. 

Adatfeldolgozónak az a személy, illetve szervezet minősül, amely az Adatkezelő nevében 

személyes adatokat kezel.  

Az Adatfeldolgozó: 

 

CÉG  

Feladata: tárhelyszolgáltató (IP címek és sütik kezelése) 

Cím???  

Cégjegyzékszám: ??? 

E-mail: ?? 

Weboldal: ???  

 

2. Mit teszünk az Ön adatainak védelméért? 

A Társaság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. A Társaság 

az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:  

✓ Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot. 

✓ Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot. 

✓ Vigyázunk az Ön személyes adataira, az adatok biztonságához szükséges technikai és 

szervezési intézkedéseket alkalmazunk. 

✓ Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 
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3. A Társaság adatkezelési műveletei és ezek részletei: A Társasághoz érkező 

megkeresésekkel, valamint panaszokkal, igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés 

Milyen célból kezeljük az Ön 

adatait? 

A Társasághoz érkező megkeresések (például: a Társaság szolgáltatásaival 

kapcsolatos érdeklődés, adatvédelmi jogok gyakorlása, panaszok), esetleges 

megjegyzések megválaszolása, problémamegoldás, a Társaság jogi 

igényeinek érvényesítése (például: követelések érvényesítése) vagy 

követelésekkel, jogi igényekkel szembeni védekezés.  

 

Milyen jogalapon kezeljük az 

Ön adatait? 

Megkeresések kezelése, esetleges megjegyzések megválaszolása, 

problémamegoldás, igényérvényesítés, védekezés esetén: az adatkezelés a 

Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) 

pontja). A jogos érdek: a Társasághoz érkező megkeresések a kezelése, az 

esetleges kérdések megválaszolása, intézkedések megtétele (például: 

adatvédelmi incidens jelzése esetén ennek kivizsgálása), a Társaság 

esetleges igényérvényesítése, jogi igényei előterjesztése, az érintettek vagy 

harmadik személyek követeléseivel, jogi igényeivel szembeni védekezés. 

Köteles Ön megadni az 

adatait? 

Ön megkeresések (ideértve például: érdeklődés, panasz) megtételére nem 

köteles, azonban amennyiben a Társaság részére megkeresést, valamint 

panaszt küld, úgy a Társaság az ezzel kapcsolatos adatait a jelen 

Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli. Jogi 

igényérvényesítés, jogvita kapcsán szintén sor kerülhet az Ön személyes 

adatainak kezelésére az ahhoz szükséges körben.  

Milyen adatokat kezelünk? A Társasághoz érkező megkeresés, illetve panasz által érintett személyes 

adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek 

kapcsolattartáshoz szükséges adatai (ideértve különösen: név, cím, e-mail 

cím), az érintettek által előadott igények (panaszok), megkeresések 

tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése. 

Jogi igény érvényesítésével, ilyen igényekkel szembeni védekezés érdekében 

kezeljük az Ön nevét, valamint az adott eljárás által indokolt egyéb adatait, 

ideértve különösen az alábbiakat: 

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) 7. § 

3. pontja szerint azonosító adatok természetes személy esetén: 

lakóhely (lakóhely hiányában tartózkodási hely), kézbesítési cím (ha 

lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér), születési hely és idő, 

anyja neve. A Pp. 170. § (1) bekezdés b) pontja szerint a keresetlevél 

bevezető részében fel kell tüntetni a felek nevét, perbeli állását, a 

felperes azonosító adatait, az alperes ismert azonosító adatait, 

legalább lakóhelyét. Ezt a felsorolást egészíti ki a polgári perben és 

a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról 

szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet 1. melléklete a felek e-mail 

címével; 

- a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 20. § (1) 

bekezdés a) pont alapján az adósok személyes adatai közül a fizetési 

meghagyásos eljárás megindításához szükség van a kötelezett 

nevére, a Pp. szerinti azonosító adataira, de legalább a lakóhelyére; 



- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2)-(3) 

bekezdései határozzák meg, hogy a végrehajtást kérő mely 

személyes adatokat köteles közölni a végrehajtási kérelem 

benyújtásakor. Ezen adatok a következők: adós neve, 

azonosításához szükséges adatok (születési hely, idő, anyja neve), 

az ügy körülményeitől függően az adós lakóhelye, munkahelye és a 

végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, illetve 

ingatlanvégrehajtás esetén az ingatlan-nyilvántartási adatok. Ezen 

adatok birtokában a bírósági végrehajtó le tudja folytatni a 

végrehajtási eljárást; 

- egyéb bírósági vagy hatósági eljárásban felmerült, illetve rögzített 

személyes adatok (például: bírósági vagy hatósági határozatban 

rögzített személyes adatok, amelyek kezelése az Adatkezelő 

védekezéséhez, illetve jogainak érvényesítéséhez szükséges). 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. 

eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).  

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

A személyes adataihoz a Társasággal fennálló jogvita esetén hozzáféréssel 

rendelkezik a Társaság jogi képviselője, valamint szintén hozzáféréssel 

rendelkezik az illetékes, ügyben eljáró bíróság, valamint hatóság. 

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a személyes adatokhoz a japán székhelyű 

anyavállalat holding társaság, az Asahi Group Holdings, Ltd. is hozzáféréssel 

rendelkezhet (például, amennyiben egy esetleges jogvita kimenetele az 

Asahi csoport megítélését is relevánsan érintheti). Ez esetben a Japánba 

történő adattovábbítás az Európai Bizottság vonatkozó 2019/419 

végrehajtási (megfelelőségi) határozatán alapul (lásd: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D0419; GDPR 45. 

cikke). 

 

4.Miyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által végzett adatkezelési 

tevékenységekkel kapcsolatban? 

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait a Társaság kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati 

lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 

78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, 

illetve a Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. 

cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 

úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 

valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 

jogával. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D0419
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A Társaság az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, 

illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, 

amennyiben az érintett a személyazonosságát a Társaság részére igazolja. 

Külön felhívjuk az érintettek figyelmét az alább írt tiltakozáshoz való jog gyakorlásának lehetőségére (jogos 

érdeken alapuló adatkezelésünk esetén), illetve arra, hogy a Társaság jogos érdekét alátámasztó 

érdekmérlegelési tesztek bemutatását kérhetik a Társaságtól. 

Hozzáférés 

 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 
a) az adatkezelés céljai;  
b) az érintett személyes adatok kategóriái;  
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a 

Társaság közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 
országbeli címzetteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy 
ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá 
vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ. 
 
 
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az 

érintett másként kéri. 

Helyesbítés 

 

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait 

helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján – kiegészítsük. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével 

elősegíti, hogy a Társaság mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről. 

Korlátozás 

 

Ön kérheti személyes adatai kezelésének Társaság általi korlátozását, amennyiben 

− Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát, 

− az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását,  

− a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, 



− Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

  

Tiltakozás 

 

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az 

adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a 

jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében. 

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat a Társaság 

nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az 

érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok 

e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok 

közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Törlés 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az 

Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

− a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a 

Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte, 

− Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre, 

− jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát, 

− a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

  

Panasz, jogorvoslat 

 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 

szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes 

adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes 

felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-

391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 

https://naih.hu/). További adatvédelmi hatóságokhoz az EU-n belül lásd: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Emellett Ön jogosult 

bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az 

Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per 

Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön - választása szerint - 

a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az 

alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso  

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu/
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu
https://birosag.hu/birosag-kereso


5. Sütikkel kapcsolatos információk 

 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót link olvashatja el.  

 


