
 
Adatvédelmi tájékoztató 

www.himesudvar.hu 
 
 
 

Honlapunk és webáruházunk címe: www.himesudvar.hu  
Pincészetünk címe: 3910 Tokaj, Bem út 2. 
 
 
A honlap, webáruház és pincészet üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: 
 
Cégnév: Tokaji Hímesudvar Bt. 
Székhely címe: 3910 Tokaj, Bem út 2. 
Cégjegyzékszám: 05-06-002823 
Adószám: 21252958-2-05 
Bankszámlaszám: 68500012-11056191-00000000 

Működési engedély száma: 1828/1997  

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: 
 
Cím: 3910 Tokaj, Bem út 2. 
Telefon: +36 47 352416 (normál díjszabású) 
E-mail: tokaji@himesudvar.hu 
Nyitva tartása: minden nap 10-18 

Tárhely szolgáltatója: 

Weebly, Inc. 
460 Bryant Street #100 
San Francisco, CA 94107 

 

Az Adatvédelmi törvény értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk: 

Honlapunk, webáruházunk valamint pincészetünk látogatóiról és vásárlóinkról az alábbi 

módokon gyűjtünk adatokat és azokat az alábbiak szerint kezeljük: 

 

 

 

http://www.himesudvar.hu/
http://www.himesudvar.hu/


I. Az érintettek köre: 

1. a honlap látogatói 

2. a honlapon és a helyszínen vásárlók 

3. a honlapon önkéntesen regisztrálók 

4. a hírlevélre önkéntesen feliratkozók (a honlapon és a helyszínen) 

II. Az adatgyűjtés célja: 

1. a honlap látogatóinak adatait kizárólag statisztikai céllal használjuk, honlapunk 

felhasználóbarát optimalizálása tétele érdekében 

2. a vásárlók adatait a számla kiállításához és a kiszállítás lebonyolításához 

használjuk 

3. a hírlevélre önként feliratkozók és regisztrálók adatait hírlevek küldése céljából 

használjuk 

4. az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az adatok tulajdonosa által engedélyezett 

célokra fogjuk felhasználni 

III. Az adatgyűjtés módja: 

5. Honlapunkat használata közben, szervereinken adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet 

az Ön internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra 

jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az Ön IP-címe. 

Ezeket az adatokat statisztikai céllal használjuk, de minden egyes felhasználó 

névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. 

6. Weboldalunkon úgynevezett cookie-t használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az 

Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web 

szerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon 

tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás 

szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása 

kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben. 

IV. Az adatkezelés időtartalma: 

1. az adatkezelés időtartalma a - Felhasználó tiltásáig - határozatlan ideig tart 

 

 



V. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: 
 

1. Az adatkezelést a Tokaji Hímesudvar Bt. és annak meghatározott munkatársai 
végzik, az adatokat 3. fél részére nem adjuk ki, még ellenszolgáltatás ellenében 
sem – kivéve az alábbi esetekben: 
- a felhasználó adatait kizárólag az áru kiszállításához igénybe vett 

futárszolgálatnak adjuk ki – a továbbiakban a futárszolgálat adatkezelése 
érvényesül 

 

VI. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati 
lehetőségei: 

 
1. A felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését nyilvántartási rendszerünkből, 

írásban, szóban és e-mailben egyaránt. 
2. Amennyiben személyes adataihoz fűződő jogait megsértik, Ön jogosult az illetékes 

bírósághoz fordulni 
 

VII. Gyermekek adatvédelme: 
 
1. Általános Szerződési Feltételeink szerint honlapunkat 18 éven aluliak nem 

látogathatják és webáruházban nem vásárolhatnak, így ilyen korú személyek 
adataihoz nem jutunk, ezáltal ilyen adatok kezelésére nincs is külön 
rendelkezésünk 

 

VIII. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-119420/2017.  
 

IX. Tájékoztatás: 

1. Amennyiben kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, küldjön e-mailt 

Ügyfélkapcsolati munkatársunk címére. Az internet folyamatos fejlődése miatt 

időnként módosítanunk kell adatvédelmi nyilatkozatunkat. Fenntartjuk a jogot, 

hogy szükség esetén egyoldalú változtatásokat eszközöljünk. 

X. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadása: 

1. Honlapunk, webáruházunk használatával, valamint pincészetünk 

meglátogatásával a Felhasználó a fenti tájékoztatót megértette és elfogadja. 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a honlappal, a cégünkkel, termékeinkkel 

kapcsolatban tájékoztatást, hírlevelet, vagy DM üzenetet küldjünk az Ön részére, 

illetve hogy szolgáltatásaink bővítése céljából információt kérjünk Öntől, illetve 

felkérjük piackutatásban történő részvételre. 

 
Tokaj, 2015. március 15. 

 


