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Sweetdogs.hu Pataki Dóra e.v (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos,adatkezelő) létrehozta 

azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - 

és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. 

Regisztrációs adatok 

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak 

védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait 

adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait 

az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. 

Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által 

megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre 

történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház 

Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a 

megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen 

Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes 

adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely 

oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.  

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozatés tájékoztató mind a személyes, mind a nem személyes adatok 

gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) 

vonatkozik.  



 

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes 

adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház 

Tulajdonos-tól azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ez irányú kéréseit kérjük a 

webhelynek írt e-mailben közölje. 

A Webáruház Tulajdonos csak a futárszolgálatnak adja át a felhasználó adatait, kizárólag kiszállítás 

céljából. 

Futárszolgálat: Magyar Posta Zrt MPL futárszolgálat 

 

 

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát 

igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve 

vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment 

le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által 

felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken 

keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen 

Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy 

lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor 

saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem 

kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan 

böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek 

elérhetőek.  

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása. 

). Élettartama 30 nap. 

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 

nap. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés 

pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Korhatásos tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt 

rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. 

Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a 

látogató. Élettartamuk 60 nap. 

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 

60 nap. 



Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek 

listáját rögzíti. Élettartama 60 nap. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. 

Élettartama 365 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek 

tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már 

az oldalon a látogató, van-e rendelése 

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a 

böngésző bezárásáig tart. e-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön 

számára. A cookie-k t 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cooki örléséről 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 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

 

 

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A 

Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként 

kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan 

korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve 

jogosulatlan felhasználását. 

A Webhely tartalma 

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak 

jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház 

Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak 

felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, 

profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más 

webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő 

webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a 

hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért. 

Bankkártyás fizetés 

Jelenleg On-Line áruházunkhoz nem tartozik bankkártyás szolgáltatás, így látogatóink nem tudnak 

bankkártyával számlát kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmüket, ha bankkártyás fizetésre felszólító 

ajánlatot kap a nevünkben, azonnal jelezzen felénk az ügyfélszolgálati elérhetőségeinket, mert ilyen 

felszólítást semmilyen körülmények között sem küldünk ki ügyfeleinknek. Természetesen ezen 

felszólításnak ne tegyen eleget, mert felmerülhet a csalás gyanúja.  

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


Amennyiben Webshop szolgáltatásunknál elérhető lesz a bankkártyás fizetési mód, azt 

közleményben tudatjuk kedves látogatóinkkal, vásárlóinkkal. 

A regisztráció megszüntetése 

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó 

előnyök visszamondását, melynek módja a következő: 

Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb 

elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ez irányú szándékát. 

Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és 

megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát. 

Regisztrációs adatok megújítása 

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására. 

Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók 

meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is 

elmenthetők. Vagy adat módosítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon 

megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk 

adatait. 

  

Szerzői jogok 

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog 

védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon 

történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó 

mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. 

 Adatkezelő: 

Pataki Dóra e.v 

Székhely: 1163. Budapest, Döbröce. 47. fsz 2 

email: info(kukac)sweetdogs.hu 

Tel: +3620/381-9844 

Adószám: 68512082-1-42 

Nyilvántartási szám: 51853095 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-129696/2017. 

  

 Adatfeldolgozó: 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

mailto:info@dorisshop.hu


Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice 

Cégjegyzékszám: 28090403 

Adószám: CZ28090403 

Futárszolgálat - MPL Magyar Posta Zrt. 

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszám: : 01-10-042463 

Majoros Zoltánné – könyvelő 

Székhely: 1163 Budapest, Üzbég u. 8. 

Adószám: 65750311-1-42 

  

Számlázás: Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu 

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/ 

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft. 

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu 

Telefonszámunk (csak automata tájékoztatás, telefonos menürendszer leírása itt): 

+3630 35 44 789 

Mailchimp - Hírlevélküldő 

The Rocket Science Group, LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE 

Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 USA 

  

Smartsupp-Chat 

 

Milady Horakove 13 

602 00 Brno 

https://www.szamlazz.hu/telemenu


info@smartsupp.com 

Czech Republic (European Union) 

  

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az 

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása 

visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-

ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-

megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági 

társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli 

bizonylatot meg kell őrizniük. 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, IP cím 

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla 

kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla 

kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja 

alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai 

jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 

hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az 

Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön 

számára. 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának 

időtartamáig kezeli. 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. 

§ (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb 

ajánlatokról, akciókról. 



A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

  

A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az 

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő 

kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét 

megadni) 

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-

mail címét, IP cím, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig. 

  

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

• a tájékoztatáshoz való jog, 

• az adatok helyesbítéséhez való jog, 

• az adatok törléséhez való jog, 

• az adatok zárolásához való jog, 

• a tiltakozás joga. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására 

is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Ön az 

adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A 

kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek lehetősége van a személyes 

adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés 

joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra 

az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes 

adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Ön kérheti, hogy az 

Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely 

a személyes adat törlését kizárta. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes 



adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében 

foglalt esetben; • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – 

közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt 

írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és 

jogi indokait. 

  

Jogorvoslat: 

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 

  

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99 III/310 

email: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Tel: 061/488-2131 

 Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 

módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

Budapest, 2021.07.01 
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