
ADATVÉDELMI POLITIKA 

1.Általános információk 

Az MDR24.hu ügyfelei által megadott személyes adatokat, a tulajdonos - a PASTAN cég PawełFabisiak, 

4/144 Lazurowa utca, 01-315 Varsó, PL5222404798, REGON: 142304840, amely egyben az adatkezelő is -  üzletei kezelik illetve 

dolgozzák fel. 

Adatkezelés 

A vállalat biztosítja, hogy mindig megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak, és tájékoztatja Önt arról, hogy hogyan gyűjti és 

használja fel a hozzá beérkező személyes adatokat, mind a weboldalon, mind az ügyfélszolgálati forródróton keresztül. 

Személyes adatok 

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagyazonosítatlan természetes személyre 

vonatkozó adatok. Ide tartozik az Ön neve, telefonszáma,címe és bármely más fontos, elengedhetetlen információ, amelyet a 

megrendelések leadásakor illetve azügyfélfiók létrehozásának céljából kapunk.Nem tartoznak ide azok a statisztikai adatok, 

melyek a weboldalunk látogatásai alkalmával, azok révén lettek gyűjtve, és amelyek nem kapcsolhatók közvetlenül 

semmilyenszemélyhez. 

2.Naplófájlok 

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, automatikusan elmentünk adatnyomokat ésinformációkat az úgynevezett 

naplófájlokba. 

A naplófájlokban a következő információkat találhatja meg: 

• A látogatás dátuma és időpontja 

• A meglátogatott weboldal neve 

• Az Ön eszközének IP-címe 

• Az eszköz azonosítása (Google AdID, Apple IDFA) 

• Munkamenet-azonosító 

• A böngésző típusa és verziója 

• Operációs rendszer 

• Referrer - annak a weboldalnak a címe, ahonnan a felhasználót átirányították. 

A naplófájlokra a technikai hozzáférés biztosítása miatt van szükségünk, a webáruházunkhoz, és hogy az Ön eszközén 

biztosítsuk az optimális megjelenítést. A naplófájlokadatai a hibák észlelésére, a potenciális fenyegetések azonosítására és 

awebáruházunk rosszindulatú támadásai elleni védelme érdekében is fontosak, felhasználhatóak. 

Az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - Art.)GDPR. 

3.Hogyan használja fel az MDR24.hu a személyes adataimat? 

Weboldalunkon online rendelhet termékeket. A Megrendelések feldolgozáshoz,a megállapodásnak megfelelően az MDR24.hu 

feldolgozza a begyűjtött személyes adatokat. 

Védjük az Ön által megadott elérhetőségi és egyéb személyes adatokat,amikor megrendelést ad le (beleértve a nevét, címét, 

e-mail címét,fizetési és szállítási adatokat), hogy feldolgozhassuk a megrendelését és működtetni tudjukaz Ön ügyfélfiókját (az 

általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban (1) bekezdésének b) pontja, EU - GDPR). 

Ügyfélszolgálati Forródrót 

Telefonos ügyfélszolgálatunk részeként belső telefonvonalat hoztunk létre, egycall center részleget. A megrendelések 

feldolgozásának megkönnyítése és az ügyfélkérdések megválaszolása érdekében telefonon keresztül a következő adatokat 

gyűjtjük: név, cím, e-mail cím,telefonszám, rendelési előzmények és levelezési adatok. Adatokaz általános rendelkezések 6. 

cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint kezelt adatok, az EU adatai Adatvédelmi rendelet - GDPR. a. Saját fiók / Ügyfélfiók 

Az online áruházunkban tett látogatása során létrehozhat egy ügyfélfiókot,jelszóval védve, amely hozzáférést biztosít az összes 

tárolt adathoz. Emellett módosíthatja, javíthatja vagy törölheti adatait, és kezelheti azokat. Egy ügyfél létrehozhat  

Ügyfélfiókot a forródrótunk felhívásával is. Miután létrehozott egy ügyfélfiókot, tárolni fogjuk az Ön nevét, szállítási címét, 

telefonszámát ése-mail címét. Ezek az adatok a megrendelés leadásához szükségesekaz MDR24.hu üzletben (az EU általános 

adatvédelmi rendeletének megfelelően 6 GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). b. Csalásmegelőzés 



Az MDR24.hu részére a megrendeléskor megadott személyes adatok ellenőrizhetők,nincsenek szokatlan helyzetek (pl. 

nagyszámú termék egyidejűleg történő megrendeléseugyanarra a címre). Az ilyen ellenőrzések elvégzése az MDR24.hu jogos 

érdeke.(pl. a fizetés megsemmisülésének megelőzése, a személyazonossággal való visszaélés megakadályozása).  Az adatokaz 

EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban kerülnek feldolgozásra. Rendelet - 

GDPR. 

c. Adattovábbítás egy harmadik félnek 

Megrendeléseink teljesítése során több különböző vállalkozóval dolgozunk együtt, akika következő a szolgáltatásokat nyújtják: 

I. Fizetési szolgáltatók 

Többféle fizetési lehetőséget kínálunk (az Ön hitelképességétől függően). Azegyszerű előrefizetésen és utánvéten kívül, a 

következő lehetőségeket is kínáljuk még: hitelkártyás és banki átutalásos fizetést is. Ha hitelkártyával vagy banki átutalással 

kíván fizetni, az  

Ön megrendelésének adatait továbbítjuk az illetékes fizetési szolgáltatóknak (az általános adatvédelmi rendelet 

rendelkezéseivel összhangban) 

Az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Rendelet - GDPR). A fizetési szolgáltatóknak 

továbbított adatok. A pénzforgalmi szolgáltatóknak továbbított adatok köre a  

PSD2 szabványnak (pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv) felel meg. 

II. Szállítás 

A csomagok kézbesítése érdekében az MDR24.hu együttműködik a következő szolgáltatókkal: GLS - General Logistics 

Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchów, 62-. 

052 Komorniki; 

PocztaPolska S.A., ul. RodzinyHiszpańskich 8, 00-940 Varsó, Lengyelország; InPostSp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 

Krakkó, Lengyelország. Az alábbi információk a szállításért felelős szolgáltatóknak szólnak: név, vezetéknév, cím, e-mail 

cím, telefonszám, amelyaz információk megadása és frissítése (az EU közös rendeletével összhangban). 

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. 

III. Marketing 

Annak érdekében, hogy gondoskodjunk médiánk marketingjéről (katalógusok, hírlevelek, hírleveleink, e-mailjeink stb. 

előállítása), számos különböző vállalkozóval dolgozunk együtt. 

(marketingügynökségek, postai szolgáltatók, SMS-szolgáltatók) - az uniós rendeleteknek megfelelően Az általános adatvédelmi 

rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. 

4.Milyen adatokat használnak fel közvetlen marketingre? 

A személyes adatok marketing célú felhasználása jogszerű az MDR24.hu számára, ezek a bolt érdekei.  

Eltérő rendelkezés hiányában a személyes marketingtevékenységekaz EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) 

bekezdésének f) pontjával összhangban történnek. Rendelet - GDPR. Ezt az információt különböző módon lehet 

felhasználni: a. Hírlevelek 

Weboldalunk kihasználja a hírlevelek előnyeit. Az a személy, akifeliratkozik a hírlevélre, és naprakész információkat kap a 

kedvezményekről, trendek, eladások, különleges akciók az üzletben, valamint személyre szabottajánlatok. Amikor feliratkozik 

a hírlevélre, egy e-mailt küldünk az Ön által megadott címre. Egy e-mailt küldünk Önnek, amelyben megkérjük, hogy erősítse 

meg feliratkozását. A folyamat csak akkor fejeződik be, ha aktiválja a visszaigazoló e-mailben küldött linket (dupla opt-in). 

Optimalizálási és statisztikai célokból rögzítjük, hogy mikor és hogyanmilyen gyakran nézik meg a hírlevelet. Az ilyen 

információkat pszeudonim formában tárolják. Az MDR24.hu hírlevél használatához az Ön hozzájárulása szükséges,az EU 

általános adatvédelmi rendelete 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkével összhangban GDPR. Természetesen bármikor 

leiratkozhat a hírlevélről. Az info@mdr24.hu e-mail címre küldött e-mailben, vagy a hírlevelek végén található, illetve.az egyes 

dokumentumokban megadott utasításokat követve. 

b. SMS 

Ha Ön beleegyezik az SMS-üzenetek fogadásába, személyes adatai, mint például az Ön neve telefonszáma és lakcíme, az 

üzenet elküldése céljából kerül feldolgozásra. Az ilyen adatok továbbíthatók az üzlet partnereihez is, pl.a távközlési 



vállalatokhoz, az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően 6 Az uniós adatvédelmi rendelet - GDPR - 6. cikke (1) 

bekezdésének f) pontja. Természetesen,bármikor lemondhat az SMS-üzenetek fogadásáról, ha felhívja az MDR24.hu 

forródrótot a +36 1 85 08 430 telefonszámon, vagy e-mailben, az info@mdr24.hu e-mail címre írva. c. Push értesítések 

A weboldalon keresztül push-értesítéseket is lehet kapni, amelyek általinformációkat kaphat a kuponokról, 

trendekről, eladásokról,kampányok és bolti szolgáltatásokról. Ezek bármikor kikapcsolhatóak,a böngésző 

beállításain keresztül. "A Push-értesítések csak az Ön által küldötthozzájárulással lehet intézni, az EU általános 

adatvédelmi rendelet 2.5 KC pontjára is figyelemmelléve. 6. cikk (1) bekezdés b) pont és (7) bekezdés - GDPR. d. 

Chat 

A weboldalunkon található forródrót az, ahol az ügyfél bármikor kapcsolatba léphetügyfélszolgálatunkkal. A válaszokataz 

ügyfél által a csevegés során megadott e-mail címre küldjük. Az e-mail cím megadása szinténbeleegyezés ahhoz, hogy 

marketing céllal felvegyék Önnel akapcsolatot. Az így szerzett személyes adatokat kizárólag a szóban forgó ügy céljára 

használják fel. Ebből a célbólbizonyos adatok továbbítása kötelező(*). Szükség van rájuk a megadott formanyomtatvány 

miatt. Az adatbiztonság érdekében az adatok továbbításatitkosított (https). e. Termék elérhetőségi értesítések 

Ha egy bizonyos termék, szín vagy méret nem érhető el az MDR24.hu weboldalon, a Vevőnek a következő jogai vannak: 

lehetősége van arra, hogy információt kaphasson a termék elérhetőségéről. Az e-mail cím (és/vagy a mobiltelefon-rendszer) 

automatikusan értesítést külda termék elérhetőségéről, ha a kívánt terméket egy adott színben/méretben szeretné 

beszerezni, és az megjelenik az "MDR24.hu" boltban. E-mail címének és/vagy mobiltelefonjának megadásávalÖnbeleegyezik 

abba is, hogy marketingcélokból felvegyük Önnel a kapcsolatot. Néhány bizonyos adat továbbítása kötelező(*). A kapott 

űrlapra való válaszadáshoz szükségesek. Az adatbiztonság érdekében a kérés titkosítva van (https).A személyes adatok 

feldolgozására vonatkozó jogi rendelkezéseket a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja tartalmazza.5. pont. 

f. Opt-out 

Ha nem kívánja, hogy személyes adatait felhasználják, feldolgozzák és továbbítsákmarketingcélokra, akkor ezt bármikor 

közölheti velünk, ha postai úton kapcsolatba lép velünk a következő címen: 

MDR24, ul. Żytnia 15 lok. 21B, 01-014 Warszawa; vagy e-mailen keresztül, az info@mdr24.hu. címen.  

Ez azonban nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyek a megrendeléshez szükségesek. A megrendelés 

befejezéséhez aszemélyes adatainak felhasználása és feldolgozása, kizárólag a megrendelés teljesítése keretében 

történő feldolgozás és továbbítás céljából lesz regisztrálva . 

5.Milyen adatokat gyűjt az MDR24.hu webáruház? 

A megrendelés feldolgozásához szükséges adatokon kívül a következőket is gyűjtjük: az Ön vásárlásaira és böngészési 

szokásaira vonatkozó információk.Ebben a szakaszban megtudhatja, hogyan gyűjtik és dolgozzák fel az Ön személyes 

adatait a honlapunkon. a. Sütik 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén,tabletén vagy telefonján, tárolnak, amikor Ön meglátogat egy 

webhelyet. 

Általában arra használják, hogy a böngészést kényelmesebbé, hatékonyabbá ésbiztonságosabbá tegye. Sütiket használunk a 

kosár tartalmának nyomon követésére, és a nemrégiben megtekintett termékek és ajánlatok megjelenítésére. 

A sütik lehetővé teszik számunkra, hogyweboldalunkat az Ön igényeihez igazítsuk, és megkönnyítsük a böngészést. 

Bővebbtájékoztatást nyújtunk a weboldalunkon használt sütik típusairól. 

Weboldal: 

Saját sütik ("első féltől származó sütik") 

Ezeket a sütiket közvetlenül a weboldalunkról küldjük. Ezek közül néhányat Ön tárolaz Ön számítógépén vagy eszközén, még 

azután is, hogy Ön elhagyta a weboldalt (ún.állandó sütik, amelyeket a rendszerbe való be- és kijelentkezéshez használnak. 

Egyébektörlődnek, amikor bezárja a böngészőjét (ún. munkamenet-sütik), amelyekegy munkameneten belül, pl. termékek 

szerinti rendezéshez és szűréshez szükségesek). Harmadik féltől származó sütik 

Ezeket a sütiket a harmadik felek ellenőrzik. Ezek általában olyan vállalatok, amelyek ahirdetéseinket más weboldalakon 

hirdetik. Sütiket használnak olyan információk tárolására, mint például, a hirdetési panel elhelyezése a weboldalon 

(úgynevezett konverziókövetés). 

Ez a fajta süti egy ideiglenes fájl, amely az Ön merevlemezén tárolódik, és egy bizonyos idő elteltével automatikusan törlődnek. 

Partnereink süteményei pszeudonim és gyakran még anonim adatok is. Ezek lehetővé teszik, hogy megtudjuk, mely termékek 

iránt érdeklődnek partnereink, és mely termékek voltakkeresett és vásároltak általuk. 



Ha olyan hirdetéseket szeretne látni, amelyek a leginkább relevánsak az Ön érdeklődésének, az úgy valósulhat meg, 

hogynéhány hirdetési partnerünk is kap információkat azÖn által a múltban meglátogatott weboldalakról. Az álnevesített 

adatok nem használhatóakszemélyek azonosítására, és csak azért gyűjtjük, hogy lehetővé tegyük a reklámozásokat. 

A hirdetési partnerek Önre szabhatják a hirdetéseiket. Ha nem szeretné, hogy a számítógép a sütiket a számítógépén tárolják, 

módosíthatja a böngésző beállításait, hogy megakadályozza a sütik tárolását a számítógépén. 

A sütiket nem tároljuk a merevlemezen, és a már ott lévő sütiket töröljük. Kérjük, tekintse meg az alábbi linkeket,a 

legnépszerűbb böngészőkben a sütik letiltására vonatkozó utasításokért: 

"Mozilla Firefox" 

(https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie 

%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek) 

"Microsoft Internet Explorer" 

(https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-deletemanage-cookies) 

"Google Chrome" (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl) 

Opera (https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/#opera) 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha vásárláskor letiltja az összes sütit a böngészőjében. Az MDR24.com weboldal 

korlátozott lesz. Íme egy példa. Általában egy termék után,amikor a terméket a kosárba teszi, a szerverünk 

beolvassa a süti-kódot, és megjegyzi ezt a műveletet. A sütik letiltása azt jelenti, hogy a kosárba tett termékek 

eltűnnek, amikor elhagyja az oldalt.  

Javasoljuk, hogy engedélyezze a sütiket, mivel ezek lehetővé teszik weboldalunk minden funkciójának használatát. 

b. Személyre szabás 

A weboldalunk folyamatos optimalizálása érdekében egy úgynevezett személyre szabási eszközt használunk. Ez nem csak a 

fejlesztéseket teszi lehetővé számunkra, hanem a weboldal tartalmának és szolgáltatásainak az Ön igényeihez való igazítását 

is. A nyomon követési technológia abban segíti Önt,hogy nyomon követhesse böngészési szokásait. 

I. Az Ön marketingcélokbóliböngészési szokásainak nyomon követése, személyre szabott. 

Amikor meglátogatja weboldalunkat, információkat rögzítünk a böngészési szokásairól. Ezeket az információkat egy álneves 

felhasználói profilban tárolják, amelyeket nem lehetegy személynek tulajdonítani. Ezeket az információkat technikai 

fejlesztésekhez lehet felhasználnia weboldalon, hogy könnyebb legyen a navigáció. A nyomon követés segít nekünk abban is, 

hogy testre szabjuk a marketingtevékenységek és a promóciós ajánlatok nyújtását az Ön számára, amelyek érdekelhetik Önt 

(például ingyenes szállítás).  

Nyomonkövetési politikánk megfelel a az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, EU adatvédelmi 

rendelet - GDPR. A sütik letiltása után, nem lesz lehetséges az adatok pszeudonim tárolásaa felhasználói profilban. 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ez megakadályozza bizonyos funkciók használatát, amelyek elérhetőek a honlapunkon. 

II. Egyéni ajánlások 

Weboldalunk böngészése közben egyedi ajánlásokat kaphat. Az Ön vásárlási előzményei alapján, beleértve azon dolgokat, 

amelyek iránt Ön érdeklődött, kosarába tette vagy megvásárolta. Az adatok pszeudonimizáltak, és nem kapcsolhatók konkrét 

személyhez. Ha nem szeretné, hogy a a vásárlási előzményeket elmentsük, vagy elérhetővé tegyük a jövőbeni ajánlásokhoz, 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, a böngészője beállításainak megváltoztatásával, hogy engedélyezi-e a sütiket 

(cookie-kat).Melyek már nem tárolódnak a számítógépén ezután. 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ez megakadályozhatja Önt bizonyosweboldalunk funkcióinak használatában. 

c. Webelemzés és átirányítás harmadik felek részére 

A mi személyre szabási funkcióink mellett, harmadik féltől származó személyre szabási funkciókat is használunk. 

A szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk weboldalunkat és annak a  tartalmát,az Ön igényeire 

szabjuk. 

Ezek egyike az online ”retargeting” technológia. Ez atevhnológialehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a 

weboldalunkat meglátogató felhasználókat, partneroldalaink tartalmát. A kutatások azt mutatják, hogy a személyre szabott, 

érdeklődési körön alapuló hirdetések megjelenítéseérdekesebbek a felhasználók számára, mint a nem személyre szabott 

tartalmak. Az újracélzott hirdetések a böngészési szokásokhoz kapcsolódnak. Ezek az adatok pszeudonimek, így személyes 

adatok nem kerülnek rögzítésre. A technológiát mindig a törvényes adatokkal összhangban használjákvédelemezve. 

„Retargeting” politikánk megfelel az általános adatvédelmi rendeletnek. 



Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont, EU adatvédelmi rendelet Rendelet - GDPR. 

 Ha nem szeretné, hogy az MDR24.lt üzlet használja az Internetet webanalitikai és „retargeting” technológiákkal, akkor 

visszavonhatja azt a cookie-k (sütik) kikapcsolásával. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy azok ne tárolódjanak az Ön számítógépén. 

Azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy ez megakadályozhatja Önt abban, hogy néhány funkciók a weboldalon rendesen 

működjön. A jelenleg együttműködő partnereinkről az alábbiakban talál információkat: 

I. "Google Analytics" 

Ez a weboldal a Google (Universal) Analytics-et használja, egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi, hogya web elemzésére. Az 

"Analytics" cookie-ként ismert módszereket használa weboldalunk használatának elemzése. A kapott információkat, a 

weboldal használatával kapcsolatos adatokat, a Google egy USA-ban található szerverére továbbítja, ésott tárolja azokat. 

Ha az IP-anonimizálás aktiválva van, információk kerülnek továbbításra az Európai Unió tagállamainak weboldalaira, az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más országok számára a további továbbításhoz szükséges időtartam 

lerövidül. A teljes IP-cím továbbításra kerül,az USA-ban találhatóGoogleszerverre, és ott csak kivételes esetekben csonkolják 

le. 

A névtelen IP-címmel,a Google Analytics által az Ön böngészőjén keresztül továbbított adatokat nem egyesítik az egyéb 

Google-adatokkal. 

A Google, a Google Analytics segítségével kiértékeli,a weboldal használatának módját, a weboldal aktivitásáról szóló 

jelentéseket és az ezek összeállítását és az Ön részére történőtovábbi információkat, a helyszín teljesítményéről. A 

munkamenetek és kampányok lezárásaegy bizonyos ideig tartanak. Alapértelmezés szerint a munkamenetek 15 perc után 

véget érnek.Iinaktivitás és kampányok 14 nap után. A kampányok maximális időtartama két év. Ha többet szeretne megtudni a 

"A Google szolgáltatási feltételei"-ről, kérjük, látogasson el a https://www.google.com/analytics/terms/ - re. 

Megváltoztathatja a böngésző beállításaita sütik tárolásának megakadályozására. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ez azt 

eredményezi, hogy előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk bizonyos funkcióit. 

A Google ismegtagadhatja a sütiktől függő vagy a sütiken alapuló adatok gyűjtését vagy továbbítását, az Ön korábbi böngészési 

szokásai alapján. Ehhez le kell töltenie és telepítenie kell egy úgy nevezett „opt-outplugin”-t.  

A következő linket használhatja: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. A Google 

Analytics szolgáltatást is használjuk. 

AdWords adatok, DoubleClick adatok és az AdWords által generált adatokra. A Google marketing eszközök, csak statisztikai 

célokra vannak használva.  Tudja meg, hogyan lesznek az Ön adatai, a Google Analyticsben felhasználva, ellenőrizve és hogy 

működik azok letiltása. Kérjük, látogasson el a https://adssettings.google.com/ weboldalra. 

II. "DoubleClick" 

A "DoubleClickby Google" és a "Google Remarketing" a Google által nyújtott szolgáltatások. Limited, Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Írország Mindkettő, a "DoubleClickby Google" és a "Google Remarketing" iscookie-kat használ, az Ön 

számára a legmegfelelőbb hirdetések megjelenítésének céljából. Az Ön böngészőjét az IP-címe alapján ismerjük fel. Ez 

pszeudonim, hogy láthassa, mely hirdetések jelentek meg és mely hirdetések lettek megnézve. 

Az ilyen típusú cookie-k nem tartalmaznak olyan információt, amely összekapcsolható lenne a egy személlyel.  

A cookie-k használata lehetővé teszi a Google és a partner weboldalak számára, hogy csak olyan hirdetéseket jelenítsenek 

meg, amelyek relevánsak az Ön böngészési előzményeihez.  

A sütik gyűjtése: az információkat a Google egy egyesült államokbeli szerverre továbbítja, ahol azokat elemzik éstárolják. 

A Google csak akkor továbbíthat adatokat harmadik félnek, haez az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik, vagy 

ha ez szükséges az Ön számára, a megrendelés feldolgozásához. A Google nem fogja az Ön adatait összekapcsolni az általa 

gyűjtött adatokkal. A sütik (cookie-k) használatának elfogadásával Ön azt is elfogadja, hogy a Google az Ön személyes adatait 

feldolgozza és a fent meghatározott célokra használja fel. Letilthatja a cookie-kat, hogy azok ne tárolódjanak az eszközén, de 

előfordulhat, hogy ekkor nem lesz képesweboldalunk bizonyos funkcióinak használatára.  

Az Ön személyes adatainak felhasználása, a Google és a DoubleClickáltal, az adatfeldolgozás jogalapja. 

A remarketing a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul (hozzájárulás). 

A Google cookie-k által a webböngészéssel kapcsolatban generált adatok blokkolása, és a böngészési előzményekkel 

kapcsolatos cookie-k fogadása és feldolgozása a weboldalon keresztül lehetséges: https://www.google.com/settings/ads/. 

Lehetőség van a sütik kikapcsolására is A Digital AdvertisingAlliance honlapján. Link a weboldalhoz: 

https://www.aboutads.info/choices/. 

https://www.google.com/analytics/terms/-
https://www.google.com/analytics/terms/-
https://www.google.com/analytics/terms/-
https://www.google.com/analytics/terms/-
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.aboutads.info/choices/


III. " Google AdWords (remarketing/konverziókövetés) 

Weboldalunk a Google AdWords szolgáltatást használja. "A Google AdWords a Google Ireland 

Limited által kínált online hirdetési program, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 

("Google").  

Mint a Google AdWords, a weboldalon remarketing funkciót használunk. 

A remarketing és retargeting funkció lehetővé teszi számunkra, hogy más weboldalakon reklámozzunk, amelyek megjelennek 

a GoogleHirdetési hálózaton (Google Ads néven ismert). "A Google megmenti a felhasználókat",akik meglátogatnak bizonyos 

Google-oldalakat vagy a Google Hirdetési Hálózatot, illetve a Google Hirdetési Hálózat részét képező webhelyeket. 

Ez azt jelenti, hogy a cookie-k,az Ön weboldalon tett látogatásaira vonatkozó információkat gyűjtik. Ez a szám azonosítja az Ön 

számítógépén lévő böngészőjét, és nem köthető egy adott személyhez.  

Ebben az esetben nem tárolunk személyes adatokat.  

Letilthatja a Google cookie-kat, az opt-out plugin letöltésével és telepítésével.  

Ehhez, kattintson a következő linkre: https://www.google.com/settings/ads/plugin.  

További részletek, és további információ a Google remarketingről vagy a Google adatvédelemről: Adatvédelmi 

szabályzatunkkal kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: 

https://www.google.com/privacy/ads/. Látogatással "Google AdWords szolgáltatás”, - mi is használunk egy funkciót, amit 

konverziókövetésnek hívnak. Amikor Ön egy Google-hirdetésre kattint, egy cookie (süti) tárolódik az Ön eszközén, a 

konverziók nyomon követésére. Ezek a sütik 30 nap után automatikusan törlődnek, és nem tartalmaznak személyes adatokat, 

és nem kapcsolhatók konkrét személyhez. 

A konverziós sütik által gyűjtött információkat statisztikai célokra használjuk. Ha megváltoztatja a böngésző 

beállításait, a cookie-k nem kerülnek tárolásra az eszközén. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ez 

megakadályozhatja, hogy bizonyos weboldalunk funkcióit megfelelően használhassa.  

A Google vagy más cégek személyre szabott hirdetésének letiltása, és egyéb online hirdetések letiltása (Google Ad 

Network) is elérhetők: https://www.google.de/settings/ads, a "Letiltás" gombra kattintva a weboldalon is. 

https://www.aboutads.info/choices/. További információ az adatvédelemről adatvédelmi beállítások és a Google 

adatvédelmi irányelvei, kérjük, látogasson el erre az oldalra: https://policies.google.com/privacy. IV. Hotjar 

A weboldal a Hotjar technológiát használja a weboldalunk böngészése általiadatok összegyűjtésére. Ezeket az adatokat a 

weboldalunk céljaira használjuk fel. Marketingtevékenységeink optimalizálása érdekében,lehetővé teszi a felhasználói 

viselkedés elemzését és pszeudonimfelhasználói profiloklétrehozását. A weboldal sütiket használ, hogy emlékezzünk Önrea 

következő látogatás során. A Hotjar.com-on keresztül létrehozott felhasználói profilokat soha nem kombináljuk személyes 

adatokkal álnéven vagy  anélkül, illetve a személyes adatokat a tulajdonos előzetes beleegyezése nélkül. Az IP-cím le van 

csonkítva, így nem létezik. 

Nem rendelhető hozzá semmilyen személyhez, és egy felhasználói profil sem létezhet IP-címekhez kapcsolódóan.  

További információkért olvassa el aa hotjar.com oldalon elérhető adatvédelmi irányelveket. 

V. "Criteo" 

A Criteo SA, 32 RueBlanche, 75009 Paris "Criteo" által használt weboldal. Ezek dinamikus" pixelek. Lehetővé teszik a célzott és 

független "célzást" azok számára, akik felhasználók, akik már érdeklődnek üzletünk és termékeink iránt. 

A weboldalunkon tett látogatása során, ezeket a más üzemeltetők által gyűjtött információk és cookie-k formájában, 

vagy promóciós azonosítókkal kombinálva tárolják - az információk lehetnek bizonyos használt technológiák és 

böngészési szokások (pl. használt eszköz, eszközazonosító, meglátogatott oldalak, kapcsolódó cikkek stb.) Az ilyen típusú 

adatokat a Criteo kombinálja az egyes ügyfelekre vonatkozó, más kereskedőktől származó információkkal, és lehetővé 

teszi számunkra, hogy megmutassuk Önnek az Önt érdeklő termékeket. A Criteo álnéven elemzi az Ön böngészési 

szokásait egy linken keresztül: https://www.criteo.com/privacy/. 

VI. " Facebook lista letöltése” 

Az MDR24.hu üzlet névtelen e-mail címeket továbbít a Facebookra. Ez lehetővé teszi az anonim reklámok megjelenítését az Ön 

felhasználói fiókjában. Ön visszavonhatja az adatok továbbításához adott hozzájárulásátnévtelen e-mail címmel az alábbiakban 

leírtak szerint. 

VII. "Facebook egyéni célcsoportok” 

Weboldalunk tartalmaz egy integrált Facebook Ireland Ltd. (egyéni célcsoportok) pixelt.  

Közönségpixelt. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy információkat gyűjtsünk a weboldal használatáról.  

https://policies.google.com/privacy


Ezek az információk felhasználhatók az egyéni célközönség megjelenítésére. Ezek az információk személyre szabott tartalom 

megjelenítésére is felhasználhatók (pl. 

"Facebook"). Az adatgyűjtéshez adott hozzájárulását a cookie-k kikapcsolásával visszavonhatja, a böngészőben. Felhívjuk 

azonban a figyelmét, hogy ez megakadályozhatja Önt a a weboldalunkon elérhető bizonyos funkciók használatában. 

d. Hálózati adatok 

"Az MDR24.com üzlet egy harmadik féltől származó hálózati szolgáltatót használmegoldásnak,a biztonságos, gyors és 

zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében. Az MDR24.hu weboldal segítségével, ezek a megoldások elsősorban az 

üzletet és a felhasználót védik a hálózati infrastruktúrát és a csatlakoztathatóságot célzó támadásoktól.  A 

fenyegetésekazonosítása érdekében, a hálózati tevékenységet a csatlakozás pillanatában elemzik, a felhasználói 

adatokkal együtt. az MDR24.hu weboldalhoz való csatlakozáskor kicserélt adatokat harmadik fél kezelheti. Az MDR24.hu 

üzlet és az online megoldások szolgáltatójára titoktartási feltételekvonatkoznak. 

6.Közösségi média marketing és közösségi pluginok (Socialpluginek) 

A weboldalunk nem az egyetlen módja az Önnel való kommunikációnak. A bolt "MDR24.hu"különböző közösségi médiumokat 

használ a márka népszerűsítésére.  

Az MDR24.com különböző közösségi médiumokat használ. Az MDR24.hu népszerűsítése érdekében létrehoztuk a saját 

Facebook, Pinterest, Instagram és YouTubeoldalainkat. Ezek társadalmi médiaplatformok, és az MDR24.hu üzlet egy 

felhasználó. Az egyes platformüzemeltetők felelősek az adatfeldolgozásért.  

Ezeken a weboldalakon, kapcsolatba léphet velünk hozzászólással vagytermékeink barátainak való ajánlásával. A közösségi 

média oldalaktájékoztatást nyújtanak az Ön adatainak terjedelméről, típusáról, céljáról és feldolgozásáról, valamint az Ön 

jogairól és az adatvédelem megváltoztatásának módjáról szóló információkról. 

Beállíthatóak az Ön rendelkezései.Ha nem rendelkezik másképp, akkoraz Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra 

semmilyenmás módon. 

7.Visszajelzés 

Vásárlásaihoz megjegyzéseket fűzhet weboldalunkon. Ez lehetővé teszi más ügyfelek számára, hogy a termékek kiválasztása 

ezen információk alapján megkönnyebbüljön számukra, és mi is képesek leszünk javítani aa termékek és a szolgáltatás 

minőségét. Az Ön személyes adatait a felülvizsgálati feltételeinkkel összhangban lévő vélemények közzététele céljából tároljuk. 

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogi rendelkezéseket az EU általános adatvédelmi rendelete tartalmazza. 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 

8.Nyereményakciók 

Mindig igyekszünk lehetőséget biztosítani nyereményakciókban való részvételre a weboldalunkon és a közösségi médiában. A 

részvétel teljesen önkéntes. A jövőben, ennek a folyamatnak a részeként felajánljuk, hogy információkat és katalógusokat 

küldünk Önnek. Ha nem adja kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra használjuk,az 

Ön adatait kizárólag a verseny részeként és a nyeremények odaítélése céljából használjuk fel. További információkért kérjük, 

olvassa el az egyes nyereményakciókfeltételeit.  

A személyes adatokata nyereményakciókhoz az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikkének megfelelően 

használják fel. az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Az adatok marketing 

célokra csak megfelelő hozzájárulással (az EU általános adatvédelmi rendeletével összhangban) használhatóak fel. 

6. cikk (1) bekezdés a) pont és 7. cikk GDPR). 

9.Piackutatás és felmérések 

Szolgáltatásaink és termékeink folyamatos javítása érdekében piackutatást is végzünk. Kutatásokat és felméréseket. 

A piackutatásban való részvétel teljesen önkéntes, éseltérő megállapodás hiányában anonim lehet.  

Személyes adatokat nem gyűjtünk. 

Ahhoz azonban, hogy ki tudjuk értékelni a válaszait, megkérdezzük az Ön nemét, életkorát, valamint csoport- és ruhaméreteit. 

Az Ön által megadott információkat kizárólag a kampány időtartama alatt használjuk fel, és a kampány végén törlésre 

kerünekl. Ezek az adatok piackutatási célokra, csak hozzájárulással és az EU általános adatvédelmi rendeletével 

összhangbanlehetnek felhasználva. Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont és 7. cikkGDPR. 



 10.    Adatvédelem 

Személyes adatainak védelme érdekében a véletlen és jogosulatlan törléssel,jogosulatlan és jogellenes adatfeldolgozással vagy 

jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal szemben,megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell tennünk. 

Munkatársaink a személyes adatok feldolgozása során törvényileg kötelezettek a titoktartásra, és ezért rendszeres 

adatvédelmi képzésben vesznek részt. 

 11.    Az adattárolás időtartama 

"Az MDR24.hu üzlet mindaddig vásárolhat személyes adatokat, amíg az,az MDR24.hu üzletnek a jogosérdeke, amely nem írja 

felül az egyén magánélethez való jogát. Még akkor sem, ha az  

MDR24.hu-nak azok megőrzésére szüksége lehetjogszabályi (pl. kereskedelmi vagy adójogi) ügyből. Ilyen esetekbenaz adatok 

csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően használhatók fel, és nem használhatók felbármilyen más módon való megosztás 

céljából. 

 12.    Az Ön, mint érintett jogai 

Önnek joga van tudni, hogyan kezeljük személyes adatait. Önnek joga van továbbá ahhoz, hogy kérheti az Önről tárolt összes 

személyes adatának törlését, kivéve, ha az ellentétes bizonyos rendeletekkel.  

Ön tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, ha a mi jogos érdekünklegalább olyan fontos, mint az Ön adatainak 

feldolgozásához fűződő érdekünk. Kérheti továbbá, hogy javítsuk ki a nem megfelelő személyes adatait. 

Jogában áll kérni, hogy átadjuk Önnek vagy az Ön által kijelölt szervezeteknek,mint harmadik félnek az Ön hozzájárulásával 

gyűjtött személyes adatokat,hogy megkapják azokat. Az adatokat a szerződés feltételeinek teljesítése érdekében (az 

adathordozhatósághoz való jog) kell tárolnunk -debármikor visszavonhatja a személyes adatai feldolgozásához adott 

hozzájárulását. Ez azonban nem érvényteleníti a korábban az Ön hozzájárulásával gyűjtött adatok feldolgozását. Ha többet 

szeretne megtudni a jogairól, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. ModneDuzeRozmiary.pl, ul. Żytnia 15, 

21B, 01-014 Varsó; vagy e-mailben az„info@mdr24.hu”-hoz. Ha úgy gondolja, hogy feldolgozzuk az Ön személyes adatait 

az Ön hozzájárulása nélkül, panaszt tehet az illetékes 

felügyeleti hatóságoknál: A Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél Személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnál 

Stawki 2, 00-193, Varsó tel. +48 022 531 03 00 Honlap: www.uodo.gov.pl, e-mail: www.uodo.gov.pl 

vagy kancelaria@uodo.gov.pl. 

 13.    Adminisztrátor 

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért a következő Társaság a felelős: 

PASTAN PawełFabisiak 

4/144 Lazurowa utca 

01-315 Varsó, Lengyelország 

NIP: PL5222404798 

Regisztrációs kód: 142304840. 

 14.    Adatvédelmi tisztviselő 

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket ügyfélszolgálatunkhoz lehet intézni.: Ügyfélszolgálatunkhoz 

postai úton, a következő címre: 

ModneDuzeRozmiary.pl 

Utca Żytnia 15, 21B 

01-014 Varsó, Lengyelország 

Illetvee-maibenazinfo@mdr24.hu e-mail címre. 

 

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó lengyel 

jogszabályok, valamint az európai uniós jog, különösen a RODO (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 


