
ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ 

Amikor internetről rendelünk fontos, hogy személyes adatainkat a webshop üzemeltetője a tőle 

elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel a hatályos törvényeknek megfelelően kezelje. 

Amikor az érdeklődők meglátogatják weblapunkat, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és 

felhasználására kerülhet sor. Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az 

Ön adatait biztonságosan és megbízhatóan kezeljük. Azért, hogy mindenki számára nyomon 

követhető és érthető legyen az adatkezelés folyamata, összeszedtük azokat a folyamatokat, amelyek 

során látogatóink, vásárlóink adatai kezelésre kerülnek. 

A weblap üzemeltetőjét – továbbiakban adatkezelőt – minden esetben a 2011. évi CXII. az 

információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info tv.) szigorú 

előírásai kötelezi. 

1. Adatkezelés:

A www.xgrip.hu weboldal adatfeldolgozója minden esetben a Natura Faktura Kft. (1116 Budapest, 

Fehérvári út 120., adószám: 23694895-2-43), aki az törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezik 

adatkezelési nyilvántartási számmal.  

Nyilvántartási szám:NAIH-78147/2014.                                   
NAIH-101344/2016

 
Amikor Ön vásárol tőlünk feltétlenül szükséges, hogy megadja számunkra személyes adatait (minden 

olyan adat, amely a vásárlóval kapcsolatba hozható – név, cím, telefonszám, e-mail cím, egyéb 

azonosító jele, egyéb információk, valamint a megadott adatokból a vásárlóra vonatkozó 

következtetés), hogy a megrendelt terméket a lehető leghamarabb eljuttassuk az Ön számára. 

Adatait utolsó vásárlásától számított 5 évig őrizzük meg, és tároljuk. 

A kért személyes adatait megrendelések kezeléséhez, a termékek kiszállításához szükségesek 

számunkra. Az adatkezelés célja: 

- piaci elemzések, statisztikák készítése, 

- megrendelések teljesítése, intézése 

- tájékoztatás küldése a termékekről, szolgáltatásokról, egyéb akciókról 

2. Weboldalunk meglátogatása

Amikor Ön megnyitotta a www.xgrip.hu weboldalt, technikai okokból naplófájlokban tároljuk a 

csatlakozott számítógép IP-címét, a hivatkozási helyet (azt a weboldalt, ahonnan Ön ellátogat 

hozzánk), weboldalunk látogatási ideje és időtartama, böngészőjének típusa és beállításai illetve 

operációs rendszerét. 

Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek 
lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a 
weblapunkat. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. 
Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által 
használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és 
könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet 
használata sokkal nehézkesebb lenne. 

http://www.xgrip.hu/
http://www.xgrip.hu/


Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, 

amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, 

amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét 

bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.  

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos 

keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, 

számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való 

regisztrációt, és megvédjük az adatait.  

Tájékoztatjuk, hogy a www.xgrip.hu funkció csak korlátozottan érvényesülnek, vagy el sem érhetőek, 

ha Ön a sütik használatát letiltja. 

3. Rendelés 

A weboldalunkon leadott rendelését követően az Ön által megadott (kötelezően megadandó adatok, 

és további esetlegesen önként megadott) adatát a rendelés mielőbbi teljesítése érdekében 

összegyűjtjük és feldolgozzuk a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően. 

Rendelését követően a vásárlással kapcsolatban kezelt adatait a Natura Faktura Kft. a számvitel 

kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.  

A megrendelések teljesítése érdekében a Natura Faktura Kft. adatfeldolgozóként az alábbi cégeket 

veheti igénybe a szállításhoz az Ön döntése alapján: 

- GLS Futárszolgálat 

- Pick Pack Pont 

Adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények 

keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre 

engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére. 

Önnek joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, azok 

módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azon adatok esetében, amelyeket jogi, törvényi vagy 

szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés 

helyett zárolásra kerülnek, így megakadályozzuk azok más célra való felhasználását. Ezen igényét az 

alábbi e-mail címen tehet meg: 

info@xgrip.hu  

Tájékoztatjuk, hogy adatait a törlési vagy zárolási igényének megküldését követő legkésőbb 3. 

munkanapon töröljük illetve zároljuk. 

Az Adatvédelmi tájékoztatónkat a mindenkori jogszabály változások alapján frissítjük. 

Budapest, 2014. szeptember 16. 
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