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Adatkezelő 

Név: Cord Online Kft  
 

Székhely: 8095 Budapest, Széchenyi utca 2.  

E-mail: cordonlinekft@gmail.com 

Telefonszám: 20/396-09-92 

Weboldal: http://www.cord-online.hu 

Tárhelyszolgáltató 

Név: Cord Online Kft. 

E-mail cím: cordonlinekftœgmail.com 

Telefonszám: +36-20/396-0292 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása 

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi az a cookie? 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat 
(sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló 
információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a 
honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány 
releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, 
és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük 
azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül 
generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön 
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azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési 
időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az  Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a 
weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a 
weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal 
számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú 
cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k 
információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, 
hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen 
hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a 
látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen 
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal 
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k 
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 
nap. 

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc. 

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott 
hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap. 

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor 
bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k 
törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

• Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-
us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-
information-websites-store-on-your-computer 

• Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-
altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_
US 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/956
47 
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A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is 
megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális 
ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul 
meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. 

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója 
a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak 
vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad 
számunkra. 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések 
részletesebben:  

Kapcsolatfelvétel 

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon 
kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. 

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor 
rendelhet a webshopból. 

 
Kezelt adatok 
 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg 
Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 
adatkezelés] 

Regisztráció a weboldalon 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő 
kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb 
vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a 
szerződéskötésnek nem feltétele 
 
Kezelt adatok 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, 
telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a 
vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 
 
Az adatkezelés jogalapja 



Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az 
Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 
adatkezelés] 

A rendelés feldolgozása 

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében 
szükségesek adatkezelési tevékenységek 
 
Kezelt adatok 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, 
telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a 
megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. 

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az 
adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez 
elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti 
adatkezelés] 

A számla kiállítása 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla 
kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése 
érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a 
gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és 
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 
Kezelt adatok 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla 
kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.  
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) 
bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell 
megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 



Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében 
történik.  
 

Kezelt adatok 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának 
időtartamáig kezeli. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti 
adatkezelés]. 

Garanciális ügyintézés 

Az adatkezelési folyamat a  garanciális panaszok kezelése érdekében 
történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az 
adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. 
 

Kezelt adatok 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama 

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 
5 évig őrizzük meg. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön 
önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig 
köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) 
pont szerinti adatkezelés] 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 
érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor 
az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. 

Kezelt adatok 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma. 



Az adatkezelés időtartama 

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 
5 évig őrizzük meg. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, 
azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a 
panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti 
adatkezelés]. 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok 

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az 
informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos 
informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.  
 
Kezelt adatok 
 
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. 
 

Az adatkezelés időtartama 

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell 
tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését 
követő elévülési ideig kerül tárolásra. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással 
ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
szerinti adatkezelés] 

 
Kezelt adatok 
 
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg 
Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 
adatkezelés]. 

 
Az adatkezelés jogalapja 
 



Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg 
Adatkezelő számára.  

Az áruszállítással összefüggő adatok: 

Futárcég Neve: 24h Parcel Zrt.  

Címe: 1106 Budapest, Fehér út 10. 

 

https://www.google.hu/maps/place/1106+Budapest+Feh%C3%A9r+%C3%BAt+10.+

