
Adatvédelmi tájékoztató
 

1.   Bevezető

CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint 
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a katalógusáruház működtetésével kapcsolatos 
adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató aktuális CELAN Nagykereskedés és azok weblapjainak 
www.celan.hu adatkezelésre terjed ki. Jelen Adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a 
www.celan.hu weboldal Kezdőlapjának "Adat- és Fogy.véd. Tájékoztató" menüpontja alatt.
Az Adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek életbe. 
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
        - 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
        - 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi  
          gyakorlat tilalmáról;
        - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
          egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
        - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó  
          EASA/IAB-ajánlásról;
        - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 
          információszabadság-ról (a továbbiakban: Infotv.).

2.   Definíciók

1.    Vásárló/Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
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 adatból levonható, az Érintettre vonatkozó 
következtetés;
3.    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;
4.    Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok - teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5.    Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6.    Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatá-
rozza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 



7.    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;
8.    Adattovábbítás: az adat meghatározott 3. személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9.      Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10.    Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges;
11.    Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12.    Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13.    Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14.    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;
15.    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 - adatok feldolgozását végzi;
16.    Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17.    Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18.    Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19.    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;
20.    Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely 
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, 
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiak-ban együtt: termék), 
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének 
vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a 
vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsíté-sére vagy áru, árujelző ismertségének 
növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

3.   Alapelvek

1.    Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2.    Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető.
3.    Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - 
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete 
közérdeken alapuló célból elrendeli.
4.    Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzá-
járulását 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.
5.    A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
6.    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 - e törvény alapján - 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.
7.    Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa 
közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
8.    Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4.   Funkcionális adatkezelés

1.    A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők 
személye: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
2.    A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, cégnév, szállítási cím, számlázási 
cím, egyéb személyes adatok, pl. telefonszám.
3.    Az adatok törlésének határideje: az ajánlatkérés törlésével azonnal, ha nem történt szerződés-
kötés. Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a Szolgáltató.
4.    A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását azalábbi módokon lehet 
kezdeményezni:
       -    postai úton a CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b címen,
       -    e-mail útján a celan@celan.hu címen.
5.    A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 
más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.
6.    Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére 
áll.
7.    A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, 
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, 
Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A 
Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában 
használja fel.
8.    Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. ajánlat-
kérés, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az 
ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
9.    A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így 
különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés
vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes 
meghatározása mellett és az Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet.
10.    A Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 
technikailag feltétlenül szükségesek.



11.    Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a 
Szolgáltató a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában
         a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
         b) Szolgáltató 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 a   
             Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
12. A Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele 
során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
13.   A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását követően. A törvény eltérő 
rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni, ha az adatkezelési cél 
megszűnt vagy a Felhasználó így rendelkezik. 
14.   A Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az 
igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célból mely 
adatfajtát kezel, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adat kezelését is.
15.   A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

5.   DM tevékenység, Vevőjegyzék

1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein 
(pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
2.    Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, 
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató reklámajánlataival 
nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat e-mail küldésével.
4.    Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 6. § (5) bekezdése.
5.    Az Érintettek köre: a Vevőjegyzékre feliratkozó valamennyi Érintett.
6.    A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, dátum, időpont, vevőkód.
7.    Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
8.    Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése Érintett részére, 
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 
6.   Adattovábbítás 
 
1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási 
tevékenysége körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
b) az Érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye,

      f) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2.   Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása 
érdekében: név, cím, termék neve, fizetendő összeg.
3.   Az Érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi Érintett.
4.   Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.



5.   Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításától 
számított 2 hónapon belül.
6.   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a személyes adatokat a 
következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Magyar Posta Zrt. 
Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
levelezési cím: Budapest 1540 
telefonszám: +36 1 767-8200 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu 
webcím: www.posta.hu 
adatvédelmi tájékoztató a Magyar Posta Zrt. honlapján található:  http://posta.hu

7.   Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az Érintett kérheti a személyes 
adatainak továbbításának megszűntetését, leállítását a Szolgáltatótól.
8.   Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve 
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
13/A. § (3) bekezdése. 
 
7.   Adatbiztonság

1.    A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz 
a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, 
megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
2.    A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, 
azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, változatlansága, 
valamint naprakész állapota érdekében.
3.    A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen.
4.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Érintettek részéről a rendszerében 
biztonsági rést érzékel, akkor azokról az Érintetteket tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági 
rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést vagy annak 
egyes funkcióit korlátozza.
5. A személyes adatok feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja:

a)     a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b)     az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés 
segítségével történő használatának megakadályozását;
c)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e)     a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f)      Az Adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 
alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges 
adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb 
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

6. Tájékoztatás az adatkezelésről
a)    Az Érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes 
adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes 
adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
b)    Felhasználó írásbeli kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges 



adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - 
az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A 
tájékoztatás ingyenes.
c)    Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
d)    Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó 
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
e)    Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt 
adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a 
törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának 
törvényben meghatározott határideje lejárt vagy azt a bíróság, illetve a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
f)    Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, 
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. 
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét
nem sérti.
g)    A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő 
rendelkezésére. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés 
iránti írásbeli igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

8.   Jogorvoslat

1.    Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
       a)  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó   
            jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik   
            személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést  
            törvény rendelte el;
       b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
            közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
       c)  törvényben meghatározott egyéb esetben.
2.    Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az Érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszűnteti, 
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3.    Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - 
annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
4.    Felhasználó a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
                 Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
                 Telefon: +36 -1-391-1400
                 Fax: +36-1-391-1410
                 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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 Fogyasztóvédelemi tájékoztató
 

A legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak 

A Szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az
elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  tartalmaz
rendelkezéseket,  az  elállási  jog  gyakorlásának  részletes  feltételeit  a  távollevők  között  kötött
szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes
vásárlásokra  is  vonatkoznak  a fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV. törvény és  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései.
 
Panaszkezelés rendje

• CELAN  Nagykereskedés  (Szolgáltató)  célja,  hogy  valamennyi  megrendelést  megfelelő
minőségben a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. 

• Amennyiben  a  Vevőnek  mégis  panasza  van  a  szerződéssel  vagy  annak  teljesítésével
kapcsolatban, úgy azt személyesen, telefonon, e-mailben vagy levél útján is közölheti. 

• CELAN Nagykereskedés a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja.
• A vitás ügyeket a Szolgáltató békés úton próbálja rendezni. 
• Ha a  Vevő  a  panasz  kezelésével  nem ért  egyet,  a  Szolgáltató a  panaszról  és  az  azzal

kapcsolatos  álláspontjáról  haladéktalanul  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  s  annak  egy  másolati
példányát  átadja  a  Vevőnek.  Az  írásbeli  panaszt  a  Szolgáltató  30  napon  belül  írásban
megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3
évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Vegyes rendelkezések

• A  Szolgáltató kötelezettsége  teljesítéséhez  közreműködőt  jogosult  igénybe  venni.  Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a jogellenes magatartást
saját maga követte volna el.

• Ha a jogszabályok bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik,
az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  

• Amennyiben  Szolgáltató a  jogszabályok alapján megillető jogát nem gyakorolja,  az nem
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre
vonatkozó  kifejezett  írásbeli  nyilatkozat  esetén  érvényes.  Az  hogy  a  Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a  jogszabályok valamely lényegi feltételéhez vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott
feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek 

Az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg:         www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

CELAN Nagykereskedés,  2015.01.01.
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