
Adatkezelési tájékoztató 
 
A Kapulan weboldal, a www.kapulan.hu honlap üzemeltetője a Kapulan Korlátolt 
Felelősségű Társaság (9330 Kapuvár Jókai Mór út 35., cégjegyzékszám: 08-09-014336, a 
továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el 
jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos 
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban 
meghatározott elvárásoknak. 
 
A Felhasználó a webáruházba történő belépéssel, és a weboldal használatával magára 
nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat, a tájékoztató 
rendelkezéseit. 
A Kapulan weboldal üzemeltetője a Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett 
felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja 
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kapulan Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mint ezen webshop üzemeltetője és adatkezelője a személyes 
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, 
az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos 
tevékenységeket, szabályokat. 
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az 
adatkezelés minden fázisában köteles betartani. 
 
A webáruház üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről 2:43. § (e) pont 
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény); 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (Grt.): 
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. 
törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,; 
1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- 
és lakcím adatok kezeléséről 
 
Kapulan Kft. a weboldal üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább 
részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el. 
 
1., Definicíók, meghatározások 
 
1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 
vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 



 
1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 
 
1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
 
1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
 
1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 
 
1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 
 
1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges; 
 
1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából; 
 
1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
 
1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 
 



1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 
feldolgozását végzi; 
 
1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 
az adatfeldolgozóval; 
 
1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
 
1.17. különleges adat: 
 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 
szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat. 
 
2., Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során 
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 
 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
 
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – 
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). 
 
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen 
vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
 
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás 
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 
 



A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 
szükséges. 
 
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 
személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a 
kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az 
adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A 
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával 
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
 
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 
áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti. 
 
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e 
célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig. 
 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata 
az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és 
részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 



jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az 
adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve 
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, 
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 
azonosítani. 
 
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást 
végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten 
hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a 
harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a 
személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást 
úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 
 
3., A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői 
 
A www.kapulan.hu weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson 
alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, 
tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, 
a felhasználókat. 
 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak kizárólag természetes személyek adatainak 
kezelésére terjednek ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes 
személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az 
anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, 
és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok 
sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat 
azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat 
természetes személlyel. 
 
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely adatának felvétele, 
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, 
amelyben tájékoztatja őt adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, 
minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi 
kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. 
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az 
érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, 
illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály 
rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat 
felvételéről. 
 
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel 
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez 



előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, 
hogy a felhasználást megtiltsa. 
 
Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden 
esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés 
útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít 
az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 
 
A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat 
jogszerűen esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú 
kötelezettségeinek teljesítésére. 
 
Minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás célzottan kiskorúak 
igénybevételére irányul, illetőleg olyan esetekben, amikor a Szolgáltató számára, a 
felhasználótól szolgáltatott adatokból egyértelművé válik, hogy a Felhasználó kiskorú, a 
Szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételét – amennyiben ez technikailag 
lehetséges - kizárólag előzetes szülői (felügyelői) hozzájárulástól teszi lehetővé, és ilyen 
esetekben a hozzájárulás hiánya esetén lehetetlenné teszi a szolgáltatás igénybevételét. 
 
3/1. A www.kapulan.hu webolda látogatóinak adatai 
 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás 
működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói 
adatokat. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a 
meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs 
rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. 
 
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap. 
 
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági 
és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok 
kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást 
nyújtani. 
 
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld 



egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni 
a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. 
 
3/2. A www.kapulan.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, 
információ közlés, ajánlatkérés 
 
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ 
kérés. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és 
időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. 
 
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év. 
 
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: 
 

● postai úton a Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság., 9330 Kapuvár, Jókai Mór u.. 
35. címen,  

● e-mail útján az ugyfelszolgalat@kapulan.hu címen. 
 
3/3. A www.kapulan.hu weboldalon történő hibabejelentés 
 
Az adatkezelés célja: hiba jellegének előzetes bekérése és az ügyfél adatok rögzítése 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
A kezelt adatok köre: név, lakcím, ügyfél azonosító, e-mail cím, telefonszám, az üzenet 
tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes 
adatok. 
 
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év. 
 
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: 
 

● postai úton a Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság., 9330 Kapuvár, Jókai Mór u.. 
35. címen,  

● e-mail útján az ugyfelszolgalat@kapulan.hu címen. 
 
4. Adattovábbítás, a személyes adatok bizonyos körének továbbítása belföldi 
szolgáltatókhoz 
 
A szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére 
továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 



társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
13/A. § (3) bekezdése. 
 
4.1. Postai levelek, információk, prospektusok, csomagok házhoz szállítása 
 
Az adattovábbítás célja: a postázás szolgáltatást végző vállalkozás informálása.  
A továbbított adatok köre: név, cégnév, postacím.  
Az adatok a következő adatkezelőknek kerülnek továbbításra:  
 
Név: Magyar Posta ZRT.  
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6..  
Online elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu 
 
5. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés 
 
Az előző pontban megjelölt és részletesen kifejtett személyes adatok kezelésének jogalapja 
a felhasználók önkéntes hozzájárulása. 
 
Személyes adataik kezeléséről minden látogató, érdeklő, felhasználó és vásárló, illetve a 
szolgáltatásokra bejelentkező vendég tájékoztatást kérhet. 
 
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 
 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 
 
Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt 
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, 
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő 
elektronikus levelezési címén a ugyfelszolgalato@kapulan.hu alatt, vagy postai levelezési 
címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával. 
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó 
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő 
költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, 
ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
 
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a 
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 



 
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik 
személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő elektronikus levelezési az 
ugyfelszolgalato@kapulan.hu e-mail címén, vagy írásban a szolgáltató postacímén. 
 
Az Érintett akkor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és 
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 
érdekében. 
 
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 
15 napos határidőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő 
utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 
 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 
adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha 
 
a) kezelése jogellenes; 
 
b) az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); 
 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 
törlést törvény nem zárja ki; 
 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; 
 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
 



Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett 
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az 
az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy 
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá 
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az 
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét 
nem sérti. 
 
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának 
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén 
az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 
 
Az Érintettnek tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, illetve zároláshoz való jogát 
törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a 
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás 
biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi 
érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a 
foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és 
munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden 
esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak 
védelme érdekében. 
 
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 
tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 
Az e-mailen, vagy postai úton kért adattörlésre a kérés, vagy kifogás megérkezésétől 
legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő. 
 
6., A személyes adatok tárolása, az adatkezelés 
 
A Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság számítástechnikai eszközei, adattárolási 
megoldásai a székhelyén (9330 Kapuvár Jókai Mór út 35.), valamint a weboldalt kiszolgáló 
webtárhely a FEKI Webstúdió Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44., Cégjegyzékszám: 
08 09 015591, Adószám: 14113291-2-08) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg. 
 
7., Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai 



 
Név: Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 9330 Kapuvár Jókai Mór út 35. 
Online elérhetőség: ugyfelszolgalat@kapulan.hu  
Telefonos elérhetőség: (+36) 70 535 5857 

 
8., Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai 
 

Név: Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 9330 Kapuvár Jókai Mór út 35.  
Online elérhetőség: ugyfelszolgalat@kapulan.hu  
 
Név: FEKI Webstúdió Kft. 
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44., 
Online elérhetőség:  info@fekiwebstudio.hu 
 
Név: Magyar Posta ZRT.  
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6..  
Online elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu  

 
9., Jogorvoslat lehetőségei 
 
Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az 
Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 
06-1-391-1410, http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét is. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - 
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel 
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. 
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 
 
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az 
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi 
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való 



felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő. 
 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a 
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
Az Adatkezelő azon fáradozik, hogy az Ön adatai mindig aktuálisak legyenek. Ezért kérjük, 
hogy adatai változásáról tájékoztasson minket. Amennyiben Ön az adatait online 
regisztráció során adta meg, akkor ezen az úton módosíthatja is azokat. 
 
Kapuvár, 2017.09.01. 
 


