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Adatvédelem 
 

Örülünk weboldalunk iránti érdeklodésének. Számunkra fontos az Ön magánszférájának védelme. A Hoffmann a 
vállalkozási felelosség szerves részének tekinti a rá bízott információk és adatok védelmét. Annak érdekében, hogy 
weboldalaink látogatása közben Ön biztonságban érezze magát, személyes adatainak kezelése során szigorúan be-
tartjuk a törvényi rendelkezéseket és ezen a helyen részletesen szeretnénk tájékoztatni adatainak kezelésérol. 

1. Ki felelos adataim kezeléséért? 

1.1. A weboldal látogatása közben 
Adatainak kezeléséért a weboldal látogatása közben a Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München felelos. 
A Hoffmann SE adatvédelmi megbízottját postán a fent megadott címen, az adatvédelmi megbízott részére címezve és 
e-mailben éri el: dataprotection@hoffmann-group.com 

1.2. Szerzodés és szervizszolgáltatások teljesítésére 
Az egyes szolgáltatásokat és ajánlatokat, amelyeket Önnek a weboldal bemutat, nem a Hoffmann SE, hanem a min-
denkori szolgáltatásokért és ajánlatokért illetékes helyi Hoffmann vállalat kínálja fel. Amennyiben a Hoffmann Csoport 
helyi vállalatának szolgáltatásait és ajánlatait igénybe veszi a weboldalon keresztül (pl. megrendelés, szervizszolgál-
tatások, ügyfélszolgáltatás), a Hoffmann Csoport vállalata is felel az Ön személyes adatainak kezeléséért. 
  
A fogyasztók megrendeléséért és szervizigényéért minden esetben a Hoffmann SE illetékes. 
  
Az üzleti ügyfelek megrendeléseiért és szervizigényeiért a Hoffmann Csoportnak a mindenkori szállítási helyen lévo 
vállalata illetékes. Megrendelések esetén a mindenkori rendelési és szerzodéses dokumentumok eloírásai irányadók. 
Meghatározott telephelyre vonatkozó szolgáltatásokért és igényekért a Hoffmann Csoport helyi vállalata felel. 
  
A teljes Hoffmann vállalatcsoport áttekintése, mindenkori helyi illetékességei, valamint a mindenkori adatvédelmi meg-
bízott kapcsolattartói adatai itt tölthetok le.  
  
Annak érdekében, hogy lehetové tegyük Önnek a Hoffmann vállalatcsoport teljesítéseinek és szolgáltatásainak 
weboldalon keresztüli igénybevételét, a Hoffmann SE az Ön által megadott adatokat szükség esetén átadja a Hoffmann 
Csoport Ön számára illetékes vállalatának. 
  

2. Mikor gyujt Önrol adatokat a Hoffmann? 

2.1. Amikor meglátogatja honlapunkat 
Korlátozott tartalmú adatokat gyujtünk rendeléseinek átvételéhez, feldolgozásához vagy ahhoz, hogy igényeinek meg-
felelo ajánlatokat tehessünk Önnek. Anélkül is meglátogathatja weboldalainkat, hogy bármilyen személyes adatot meg 
kellene adnia. Technikai belépési adatokat ún. szerver naplófájlokban tárolunk, pl. a kért fájl nevét, a lekérés dátumát, 
idejét, az átvitt adatmennyiséget és az ajánlatkéro szolgáltatót. Ezek az adatok kizárólag az oldal zavartalan üzemelte-
tésének biztosítására és ajánlatunk tökéletesítésére kerülnek kiértékelésre.  
 
Személyes adatokat mindenekelott az Ön 

• webáruházi rendelésének keretében 

• az egyedi ügyfélbelépés regisztrálásakor 

• hírlevelünkre elofizetéskor 

• kapcsolattartói és szervizajánlati formanyomtatványon 

• e-mailben történo kapcsolatfelvételkor gyujtünk 

A mindenkori beviteli urlapokon látható, hogy milyen adatokat gyujtünk. Az Ön által közölt adatokat a szerzodés 
ügyintézésére, a szolgáltatás végzésére és ajánlatkérésének feldolgozására használjuk. 
 

2.2. Hírlevél-előfizetés 
Önnek lehetősége van arra, hogy megrendelje hírlevelünket, amelyben rendszeresen tájékoztatjuk Önt a promóciókról. 
Hírlevelünk megrendeléséhez az úgynevezett kettős feliratkozási eljárást használjuk, azaz nem küldjük el Önnek a 
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hírlevelet e-mailben, amíg az értesítő e-mailben meg nem erősíti az értesítési e-mailben egy linkre kattintva, hogy Ön 
az adott e-mail cím tulajdonosa. Ha megerősíti e-mail címét, akkor az e-mail címét, a regisztráció idejét és a regis-
ztrációhoz használt IP-címet használjuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A tárolás egyetlen célja, hogy elküldje 
Önnek a hírlevelet, és bizonyítsa regisztrációját.  
 
Bármikor leiratkozhat a hírlevélről. A megfelelő leiratkozási link a hírlevélben található. Ehhez elegendő a fent 
megadott elérhetőségi adatokra vagy a hírlevélre (pl. e-mailben). Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) bek. a). 

 

3. Mire használják az adatokat a Hoffmann-nál?  

3.1. A szerződéses kötelezettségek teljesítésére (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) 
A Hoffmann az Ön adatait azzal az igénnyel használja fel, hogy a lehető legjobb vásárlási és szolgáltatási élményt 
kínálja. Ennek körében felelősséggel bánunk személyes adataival. A Hoffmann SE és a Hoffmann Csoport vállalatai az 
Ön egyes adatait az alábbiakra használják:  

• rendelésének ügyintézése 

• szervizigényeinek kezelése 

amennyiben az Ön rendeléséért vagy szervizigényéért a Hoffmann valamely vállalata illetékes, adatait továbbítjuk az 
érintett Hoffmann vállalatnak. 

A szerződés teljesítésére mi, ill. az illetékes Hoffmann vállalat az Ön adatait a kézbesítéssel megbízott kiszállító 
vállalatnak továbbítja, ha a megrendelt áruk szállításához szükséges. Aszerint, hogy melyik fizetési szolgáltatót 
választja Ön a rendelési folyamat közben, mi, ill. az illetékes Hoffmann vállalat a kifizetés ügyintézésére gyűjtött fizetési 
adatokat a fizetéssel megbízott hitelintézet és adott esetben az általunk megbízott fizetési szolgáltató, ill. kiválasztott 
fizetési szolgáltató részére továbbítjuk. A kiválasztott fizetési szolgáltatók ezeket az adatokat részben saját maguk 
gyűjtik, amennyiben Ön létrehoz náluk fiókot (pl. PayPallal fizetéskor). Ebben az esetben Önnek a rendelés során 
hozzáférési adataival be kell jelentkeznie a fizetési szolgáltatónál. Erre vonatkozóan a mindenkori fizetési szolgáltató 
adatvédelmi nyilatkozata érvényes. 

3.2. Az érdekek mérlegelése körében (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) 
Az Ön adatait ezenkívül az érdekek mérlegelése alapján indokolt, általában gazdasági érdekek védelmére használjuk 
mi vagy használja harmadik fél, ennek körében azonban lehetőség szerint álnevesített vagy névtelenített adatokat 
kezelünk. Ez a következő célokra történik: 

• Az üzleti folyamatok hatékonyságának és jogbiztonságának ellenőrzése, tökéletesítése 

• Bonitásvizsgálatok 

• Szoltáltatások és termékek ellenőrzése, optimalizálása, továbbfejlesztése 

• Hirdetések közzététele (pl. postai hirdetés, re-targeting), piac- és közvélemény-kutatás 

• Jogi igények érvényesítése és védelme jogvitákban 

• Bűncselekmények felismerése, megakadályozása, feltárása 

• A biztonság és IT rendszereink üzemképességének garantálása 

3.3. Az Ön beleegyezése alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) 
Amennyiben Ön részünkre beleegyezését adta adatainak kezeléséhez, a mindenkori beleegyezés jelenti a beleegyezés 
körébe tartozó adatkezelés jogcímét. Ez elsodlegesen az Ön által megadott, telefonon vagy e-mailen keresztüli, reklám 
célú megkeresésekbe való beleegyezést érinti. 

Beleegyezését bármikor, eloremeno hatállyal visszavonhatja. A hírlevélrol bármikor le lehet jelentkezni a fent 
megadott kapcsolattartói címre küldött üzenettel vagy a hírlevélben erre a célra beállított hivatkozás 
segítségével. 

3.4. Jogi kötelezettségek teljesítésére (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 
Különbözo jogszabályi kötelezettségek vonatkoznak ránk, pl. törvény által eloírt, üzleti dokumentumokra és exportjogi 
rendelkezésekre vonatkozó iratorzési kötelezettség. 
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4. Az Ön adatainak továbbítása 
Amennyiben a jelen weboldal üzemeltetéséhez vagy a Hoffmann vállalatcsoport általi szolgáltatás teljesítéséhez külso 
szolgáltatót alkalmaznak (hosting-szolgáltató, csomagküldo szolgáltató stb.) vagy másik Hoffmann vállalat illetékes a 
kezelésért, az érintett vállalatok az Ön adatai közül csak azokhoz kapnak hozzáférést, amelyek a mindenkori feladatok 
és funkciók teljesítéséhez szükségesek. 

Amennyiben ezek a szolgáltatók és a Hoffmann vállalatcsoport az Ön adatait az Európai Unión kívül kezelik, ez azt 
eredményezheti, hogy az Ön adatait olyan országnak adják át, amely nem kínálja ugyanazokat az adatvédelmi 
normákat, mint amelyeket az Európai Unió. Ebben az esetben mi biztosítjuk, hogy az Ön adatainak mindenkori címzettje 
szerzodésben vagy egyéb módon garantálja az Európai Unióval egyenértéku adatvédelmi szintet. 

  

5. Hogyan használja a Hoffmann az Ön adatait postai hirdetésre? 
A Hoffmann SE, ill. az Ön számára illetékes Hoffmann vállalat fenntartja magának a jogot, hogy az Ön adatait a törvényi 
rendelkezések keretében, az Ön beleegyezése nélkül is felhasználhassa közvetlen postai hirdetés céljára. Ez tartalma-
zza az adatok kiértékelését is (pl. törzsadatok, rendelési adatok, belépési adatok) annak érdekében, hogy meghatáro-
zzák az Ön termékeink és szolgáltatásaink iránti potenciális érdeklodését. A kiértékelés statisztikai eljárással történik, 
az érvényes ügyféladatok és az ügyfeleinken keresztül általánosan hozzáférheto információk felhasználásával. Az így 
kapott eredményeket arra használják, hogy Önt igényeinek megfeleloen, célirányosan megszólíthassák és releváns 
ajánlatokat adhassanak Önnek. 
  
Önnek joga van bármikor megtiltani adatainak ilyen jellegu hirdetés céljaira történo kezelését. Ez a rendelkezés 
vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az összefüggésben áll az ilyen jellegu közvetlen hirdetéssel. Le-
tiltását irányíthatja a fentnevezett kapcsolattartói címre, ill. a közvetlenül illetékes Hoffmann vállalathoz. 

6. Mikor végez a Hoffmann bonitásvizsgálatot és scoringot?  
Amennyiben a Hoffmann SE, ill. az Önért illetékes Hoffmann vállalat eloteljesítést végez, pl. számlás vásárláskor, a 
vállalat fenntartja magának a jogot, hogy jogos érdekeinek védelmére azonosító és bonitási információkat szerezzen 
be erre szakosodott szolgáltató vállalatoktól (gazdasági információk), ill. hogy meghatározott fizetési módozatok elott 
bonitásvizsgálatot végezzen és annak eredményétol tegye függové további intézkedéseit. A bonitási felvilágosítás va-
lószínuségi értékeket (score értékeket) tartalmaz, amelyeket tudományosan elismert, matematikai-statisztikai eljárások 
alapján számítanak ki és amelyek számításába többek között bekerülnek a címzetti adatok is. A kifizetés ellehetet-
lenülésének statisztikai valószínuségérol kapott információkat a szerzodéses jogviszony indokolásáról, teljesítésérol 
vagy befejezésérol szóló mérlegelt döntésre használjuk. Az Ön védendo érdekeit a törvényi rendelkezéseknek meg-
feleloen veszik figyelembe. 
  
A Hoffmann SE, ill. a Hoffmann vállalat által megbízott gazdasági információs szervezetek áttekintése, továbbá adott 
esetben kiegészíto, specifikus tudnivalók a mindenkori vállalat általi adatkezelésrol itt találhatók. 
 
  

7. Miért használ a weboldal cookiekat (sütiket)? 
Annak érdekében, hogy weboldalunkat a látogató számára vonzóan alakíthassuk ki és bizonyos funkciók használatát 
lehetové tegyük, különbözo oldalakon úgynevezett cookiekat használunk. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyeket az 
Ön eszközére helyeznek. Az általunk felhasznált cookiek közül néhány a böngészo használatának befejezése, azaz 
böngészojének bezárása után törlésre kerül (ún. munkamenet cookiek). Más cookiek az Ön eszközén maradnak és 
lehetové teszik számunkra, hogy böngészojét a következo látogatás során újból felismerjük (állandó cookiek). Úgy is 
beállíthatja böngészojét, hogy tájékoztatást kapjon a cookiek beállításáról és egyenként dönthessen elfogadásukról, ill. 
meghatározott esetekben vagy teljesköruen letiltsa a cookiekat. A cookiek elutasítása esetén korlátozott lehet webolda-
lunk használhatósági foka. 
  
A legtöbb internetes böngészot (lásd a böngészo menüjében lévo súgó funkciót) beállíthatja úgy, hogy ne fogadja el az 
új cookiekat, hogy üzenetet kapjon új cookie elhelyezésérol vagy az összes kapott cookiet kikapcsolhatja. Okostele-
fonon, táblagépen, továbbá más mobil és helyhez kötött készüléken a szükséges beállításokat a mindenkori kezelési 
útmutatóban olvashatja el.  
Azt ajánljuk, hogy teljesköruen engedje bekapcsolni a cookie funkciókat, ugyanis kizárólag cookiek segítségével 
tökéletesíthetjük tovább weboldalainkat az Ön igényeihez. Cookiejaink nem tárolnak olyan érzékeny adatokat, mint pl. 
jelszavak, bankkártya adatok, ill. egyéb hasonlók. A cookiek nem károsítják készülékét és nem tartalmaznak vírusokat. 
  
Ha az elektronikus kommunikáció folytatására vagy meghatározott, Ön által igényelt funkciók rendelkezésre bocsátását 
szolgáló cookiek (pl. idojárási információk megkérdezése) szükségesek, azokat a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján 
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tároljuk. A weboldal üzemeltetojének jogos érdeke fuzodik a cookiek tárolására, szolgáltatásai technikailag hibátlan és 
optimalizált rendelkezésre bocsátásának céljára. Amennyiben más cookiekat (pl. az Ön böngészo viselkedésének ele-
mzésére szolgáló cookiek tárolnak), ezeket a jelen adatvédelmi nyilatkozat külön kezeli. 
  

8. Végez-e a Hoffmann re-targetinget? 

8.1. Jogalap 
Amennyiben engedélyezte a statisztikákat és a személyes cookie-kat, akkor a következő cookie-k/pixel-ek gyűjtése, 
tárolása és kiértékelése az adatvédelmi rendelet 6 cikk, 1. bek. a) pontja alapján történik. A hozzájárulását természete-
sen bármikor visszavonhatja a weboldalon jobb oldalon alul a láblécen lévő „Cookies” pont alatt. 
 

8.2. Re-Targeting Episerver 
Ezen a weboldalon a Episerver GmbH technológiáival (http://www.episerver.com) marketing- és optimalizáló célú ada-
tokat tárolnak. Az ilyen adatok lehetové teszik számunkra, hogy internetes oldalainkat célirányosan igazítsuk az Ön 
érdeklodéséhez és személyre szabott szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. Mindez az Ön felhasználói viselkedésének 
elemzésével és azon termékek alapján történik, amelyek iránt áruházunkban korábban érdeklodött. Erre a célra eltá-
roljuk az Ön e-mail címét. Más személyes adatot ebben a körben nem tárolunk. Harmadik feleknek nem adjuk át az 
adatokat. Az adatokat ún. cookiek segítségével gyujtjük. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépén 
vagy mobilkészülékén tárolnak. A cookiek lehetové teszik számunkra, hogy az Ön böngészojét weboldalunk következo 
látogatásakor felismerje. Ha nem kívánja használni az Önre szabott weboldal szolgáltatásait, törölje weboldalunk láto-
gatása után az Önnél tárolt cookiekat vagy beállíthatja internetes böngészojét úgy, hogy egyáltalán ne lehessen cookiet 
beállítani az Ön számítógépére. 
  
A Peerius adatvédelmi politikája: https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/ 
 

8.3. Facebook Pixel 
Online ajánlatainkon belül a Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, ill. amennyiben 
az Ön székhelye Európában van, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Írország ("Facebook") által üzemeltetett Facebook közösségi hálózat un. "Facebook-Pixel" kódját alkalmazzuk. 
A Facebook-Pixel-ek segítségével a Facebook számára egyrészről lehetséges, hogy Önt, mint az online ajánlatunk 
megtekintőjét reklámok (un. "Facebook-Ads") megjelenítésének célcsoportjaként határozza meg. Ennek megfelelően 
mi a Facebook Pixeleket arra használjuk, hogy az általunk kezelt Facebook-Ads-ek csak olyan Facebook felhasz-
nálóknak jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak az online ajánlataink iránt, vagy bizonyos jellemzőkkel rendelkez-
nek (pl. bizonyos témakörök vagy termékek iránt érdeklődést mutattak, amely a meglátogatott weboldalak alapján álla-
pítható meg), melyeket eljuttatunk a Facebook-nak (un. „Custom Audiences”). A Facebook Pixelek segítségével azt is 
biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-Ads-ek megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének és ne legye-
nek bosszantóak. A Facebook Pixelek segítségével továbbá nyomon tudjuk követni a Facebook reklámok 
hatékonyságát statisztikai és kutatási célokra azáltal, hogy látjuk, hogy a felhasználók tovább léptek-e egy Facebook 
reklámra kattintással a weboldalunkra (un. „Conversion”). A Facebook-tól ezzel kapcsolatban kizárólag statisztikai ada-
tokat kapunk egy konkrét személyhez való hivatkozás nélkül. 
Ha nem szeretné, hogy a Facebook a gyűjtött információkat közvetlenül hozzárendelje a felhasználói fiókjához, itt 
kikapcsolhatja a Custom Audiences Remarketing funkciót: www.facebook.com/settings?tab=ads]. Ehhez be kell jelen-
tkeznie a Facebook-ba.  
 
A Facebook adatvédelmi politikája: https://www.facebook.com/policy.php 
 
 

 8.4. LinkedIn Insight Tag 
Ez a weboldal a „LinkedIn Insight Tag”-et használja, mely a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 
2, Írország vállalat Conversion Tool eszköze. 
A LinkedIn Insight-Tag lehetővé teszi a weboldalunk látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtését, beleértve az URL, 
Referrer-URL, IP cím adatokat, az eszköz- és böngésző tulajdonságokat, időbélyegeket és oldalnézeteket. Ezek az 
adatok kódoltak, hét napon belül anonimizálódnak és az anonimizált adatok 90 napon belül törlődnek. A LinkedIn nem 
közöl velünk személyes adatokat, hanem csak összefoglalt jelentéseket kínál a weboldal célcsoportjáról és a reklám 
teljesítményéről. A LinkedIn Retargeting funkciót is kínál a weboldal látogatói számára, így ezeknek az adatoknak a 
segítségével célirányos reklámot tudunk megjeleníteni a weboldalunk kívül anélkül, hogy a tagot eközben azonosíta-
nánk. A LinkedIn adatvédelmével kapcsolatos további információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában talál. 
A LinkedIn Insight-Tag használata részletes kampány jelentések lehetővé tétele szempontjából és a weboldalunk láto-
gatóival kapcsolatos információk gyűjtése érdekében történik a reklám- és marketing érdekeink céljából. A LinkedIn 
marketing megoldások ügyfeleként a LinkedIn Insight-Tag-et használjuk a konverziók nyomonkövetéséhez, a webolda-
lunk látogatói részére retargeting folytatásához és ezen felül azokról a LinkedIn tagokról további információk 
gyűjtéséhez, akik a reklámjainkat megnézik. 

http://www.episerver.com/
https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/
https://www.facebook.com/policy.php
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Ha Ön LinkedIn tag és nem szeretné, hogy a LinkedIn a weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről és a LinkedIn-
nél tárolt adataival ezeket összekapcsolja, akkor az Internetes jelenlétünk meglátogatása előtt a LinkedIn-ből ki kell 
jelentkeznie. Az eszközhöz szükséges Java-Script kód végrehajtását megakadályozhatja a böngésző szoftverének 
megfelelő beállításával. 
Az Opt-Out-Cookie csak ebben a böngészőben érvényes és csak a mi weboldalunkra, és tárolódik a készülékén. Ha 
ebben a böngészőben törli a cookie-kat, az Opt-Out-Cookie-t ismét el kell helyeznie. 
  

9. Milyen webelemzo szolgáltatásokat és mire használ a Hoffmann? 

9.1. A Google (Universal) Analytics webelemzo szolgáltatása 
A weblap Google (Universal) Analytics-et használ, amely a Google Ireland Limited (www.google.de) webelemzo szol-
gáltatása. A Google (Universal) Analytics olyan módszereket használ, amelyek lehetové teszik a weboldal Ön általi 
használatának elemzését, pl. ún. cookiekkal, amelyek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok. A weboldal Ön általi 
használatáról létrejött információk az USA-ban a Google szerverére kerülnek és ott tárolják oket. Az IP-névtelenítésnek 
a weboldalon aktiválásával az IP-címet átadás elott az Európai Unió tagállamain belül, valamint az Európai Gazdasági 
Térségrol szóló egyezmény más szerzodo államaiban lerövidítik. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül to-
vábbításra a Google amerikai szerverére és ott rövidítik le. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészojérol 
közvetített, névtelenített IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. 
  
Ön megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weblap Ön általi használatáról szóló adatok gyujtését (az Ön IP-
címét is beleértve) a Google részére, továbbá az adatok Google általi feldolgozást úgy, hogy a következo hivatkozással 
elérheto böngészo plugint letölti és feltelepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  
  
A böngészo plugin alternatívájaként kattinthat erre a hivatkozásra, hogy a jövoben megakadályozza a Google Analytics 
általi adatgyujtést ezen a weboldalon. Ilyenkor opt-out cookie kerül az Ön eszközére. Ha törli a cookiekat, újból rá kell 
kattintania a hivatkozásra. 
   

9.2. Az econda webelemzo szolgáltatása 
Ezen a weboldalon az econda GmbH (www.econda.de) technológiáival történik adatgyujtés és adattárolás, amelyek 
alapján álnevek felhasználásával készítenek felhasználói profilokat. A felhasználói profilok a látogatói viselkedés elem-
zésére szolgálnak és ajánlatunk tökéletesítésére, igénynek megfelelo kialakítására értékelik ki. Ehhez cookiek használ-
hatók. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyek az oldal látogatójának eszközére kerülnek és lehetové teszik weboldalunk 
következo látogatásakor a felismerést. Az álnevesített felhasználói profilokat kifejezett külön beleegyezés nélkül nem 
kapcsolják össze az álnév viselojének személyes adataival. Az adatgyujtést és adattárolást eloremeno hatállyal bármi-
kor letilthatja a következo hivatkozásra kattintással: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/wider-
spruchscookie. 
  
Letiltása után opt-out cookie kerül az Ön eszközére. Ha törli a cookiekat, újból rá kell kattintania a hivatkozásra. 
   

9.3. A Episerver GmbH webelemzo szolgáltatása 
Ezen a weboldalon a Episerver GmbH (http://www.episerver.com) technológiájával marketing- és optimalizáló célú ada-
tokat tárolnak. Az ilyen adatok lehetové teszik számunkra, hogy internetes oldalainkat még célirányosabban igazítsuk 
az Ön érdeklodéséhez és személyre szabott szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. Mindez az Ön felhasználói viselkedé-
sének elemzésével és azon termékek alapján történik, amelyek iránt áruházunkban korábban érdeklodött. 
  
Az elemzés ún. cookiek segítségével történik. A cookiek lehetové teszik számunkra, hogy az Ön böngészojét webolda-
lunk következo látogatásakor felismerje. A felhasználói profilokat kizárólag álnévvel hozzák létre és nem kapcsolják 
össze az Ön személyes adataival. 
  
Ha nem kívánja használni az Önre szabott weboldal szolgáltatásait, törölje weboldalunk látogatása után az Önnél tárolt 
cookiekat vagy beállíthatja internetes böngészojét úgy, hogy egyáltalán ne lehessen cookiet beállítani az Ön 
számítógépére. 
  

9.4. A Dynatrace és a Dynamic Yield egyéb webelemzo szolgáltatásai  
Ezen a weboldalon a Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) és a Dynamic Yield GmbH (https://www.dynam-
icyield.com/de) technológiájával történik adatgyujtés és adattárolás, amelyekbol álnevek felhasználásával készítenek 
felhasználói profilokat. A felhasználói profilok a látogatói viselkedés elemzésére szolgálnak és ajánlatunk 
tökéletesítésére, igénynek megfelelo kialakítására értékelik ki. Ehhez cookiek is használhatók. A cookiek rövid 
szövegfájlok, amelyek az oldal látogatójának eszközére kerülnek és lehetové teszik weboldalunk következo látogatása-
kor a felismerést. Az álnevesített felhasználói profilokat kifejezett külön beleegyezés nélkül nem kapcsolják össze az 
álnév viselojének személyes adataival. 
 

file://///demucsrfs01.corp.hoffmann-group.com/Daten/LD/3%20-%20Compliance/Datenschutz/12%20-%20Datenschutzerklärungen/1%20-%20aktuelle%20Versionen%20(formatierte%20Word%20Vorlagen%20für%20CWS)/DSE%20allgemein/www.google.de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCip3_eHCbcV0zG9ifmk__hQP1jW-zmXkmqP0DhyUy7XE8mfA1iOgeKYpSAVd2Td5kNg5vjo9RYdUlQOz_knv60mBxZw7JPMRO4Balf9PQTX-mtokzY
http://www.econda.de/
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie
http://www.episerver.com/
https://www.dynatrace.de/
https://www.dynamicyield.com/de
https://www.dynamicyield.com/de
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9.5. Commerce Connector – Conversion Tracking elemző program 
Mi a Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Németország cég „Conversion Tracking” elemző 
programját használjuk. A Commerce Connector egy „Buy Now” („Vásárolj most”) parancsgombot bocsát rendelkezésre 
annak érdekében, hogy hivatkozások álljanak rendelkezésre olyan beszállítóinknál, akiknek termékeit forgalmazzuk.  
  
Ha Ön rákattint a hivatkozásra, akkor partnerünk – a Commerce Connector GmbH cég – korlátozott időre egy sütit tárol 
az Ön végberendezésén. Amennyiben Ön ez alatt az idő alatt vásárlást eszközöl webes boltunkban, akkor a Commerce 
Connector cég hozzáfér a sütihez annak érdekében, hogy mi és beszállítóink megkapják az Ön vásárlására vonatkozó 
információkat. Ezek a sütik hét nap elteltével rendszerint elveszítik érvényességüket. A Commerce Connector a gyűjtött 
vásárlási információkat a linken keresztül vásárolt termékeink anonimizált értékesítési statisztikáinak elkészítésére 
használja fel, és rendelkezésünkre bocsátja ezt a statisztikát. Ennek során nem kapunk személyes adatokat és nem 
tudjuk személyesen azonosítani a felhasználót, hanem csupán anonimizált vásárlási/megrendelési információkhoz 
jutunk hozzá.  
  
Amennyiben a felhasználó nem ért egyet ezzel az adatfeldolgozással, úgy lehetősége van arra, hogy böngészője 
megfelelő beállításával megakadályozza a sütik fogadását. További információkat a https://www.commerce-connec-
tor.com/web/de/policy-cco/ weboldalon talál. Ön ezen túlmenően bármikor inaktiválni tudja a Conversion Tracking ele-
mzést úgy, hogy a jelen weboldal lábrészén a „Sütik” (Cookies) gombra kattint és megfelelő módon hozzáigazítja a 
beállítást. 
 

9.6. A Kameleoon alkalmazása 
Weboldalunk az SAS Kameleoon, 2 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris, Franciaország, teszt- és webes elemző 
szolgáltatását használja. A program alkalmazása lehetővé teszi a felhasználói magatartás elemzését ahhoz, hogy bes-
zámolókat állítson össze a webhely forgalmáról, melyek segítségével rendszeresen javíthatjuk kínálatunkat.   
  
Az elemzéshez sütiket (cookie) használnak, amelyek egy álnevesített azonosítóval vannak összekapcsolva. Ehhez az 
Ön IP-címét teljes mértékben anonimizálják és nem tárolják. A süti által rögzített és a jelen weboldal az Ön általi has-
ználatára vonatkozó információkat összesített és álnevesített formában tárolják. A Kameleoon által az Ön böngészőjétől 
továbbított IP-címet a Kameleoon más adatokkal nem vezeti össze.  
  
Ön böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik elfogadását. Ezen túlmenően Ön bármi-
kor deaktiválhatja a Kameleoon általi elemzést úgy, hogy a jelen weboldal lábrészén a „Sütik” (Cookies) gombra kattint 
és megfelelő módon hozzáigazítja a beállítást. 
 

9.7. Microsoft Dynamics 365 Cloud marketing célokra 
E-mail marketing céljából weboldalunkon a Microsoft Corporation (Microsoft Deutschland GmbH cég, Walter-Gropius-
Straße 5, 80807 München, Németország) szolgáltató – a továbbiakban „Microsoft” – Microsoft Dynamics 365 Marketing 
megnevezésű automatizált marketing rendszerét használjuk marketing-akciók megvalósítása, elemzések készítése, 
továbbá ügyfelek és potenciális ügyfelek célcsoport-specifikus megszólítása céljából. Az adatok kezelése az Európai 
Unión belül történik. 
 
A rendszer online kínálatunkkal összekapcsolt komponensei (pl. űrlapok, e-mail küldése) úgy nevezett „sütiket” (Cookie) 
használnak, amelyek a felhasználó számítógépén kerülnek elmentésre, és lehetővé teszik számunkra a weboldal 
használatának elemzését. Microsoft megbízásunkból az internetes oldalunkon keresztül nyert adatokat és 
információkat arra fogja felhasználni, hogy az internetes oldalunkat használó, érintett személy felhasználói magatartását 
elemezze. Microsoft az adatokat továbbá arra fogja felhasználni, hogy megbízásunkból beszámolókat készítsen a 
felhasználó aktivitásairól, valamint vállalatunk számára további, internetes oldalunk használatához fűződő 
szolgáltatásokat nyújtson. A felhasználásra vonatkozó bizonyos adatok az Ön személyéhez lesznek kapcsolva és 
elmentésre kerülnek rendszerünkben. Így speciálisan az Ön érdeklődéséhez szabott információkat és ajánlatokat 
továbbíthatunk az Ön számára.  
 
Kiváltképpen a következő információkat rögzítik: Ügyfélazonosító, földrajzi hely, a böngésző típusa, a látogatás 
időtartama és a behívott oldalak. 
 
A használt internetes böngésző megfelelő beállításával Ön bármikor ellentmondhat a sütik fogadásának internetes 
oldalunkról, vagy elvégezheti a megfelelő beállítást weboldalunk lábrészén a „Sütik” (Cookies) gombra kattintva is.  
 
Az adatvédelemre vonatkozó további információkat a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában, a következő oldalon talál: 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 
A sütik a rendszerrel összefüggésben történő használatára vonatkozó további információkat itt talál: 
https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies. 

https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/
https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies
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Az adatok kezelésének jogalapja az Ön által az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint 
adott hozzájárulása. 
   

10. Mire használunk afflinet követo cookiekat? 
Weboldalunkra az affili.net afflinet követo cookieait állítjuk be és a partnerweboldalakon keresztüli látogatók és 
vásárlások korrekt gyujtésére használjuk. Az Affilinet követo cookiek semmilyen személyes adatot nem tárolnak. Azon-
ban gyujtik a közvetíto partner azonosító számát, valamint az Ön által kattintott hirdetoeszköz azonosító számát. Ezeket 
az információkat a weboldal-partnerünk és a közöttünk folyó fizetés ügyintézésére használjuk. A partner-azonosítószám 
vásárláskor a közvetíto partner részére fizetendo jutalék hozzárendelésére szolgál. További információk itt találhatók: 
https://www.affili.net/de/knowledge-zone/ueber-cookies  

   

11. Mikor törlik az Ön adatait? 
A szerzodés teljesköru lebonyolítása vagy az Ön vevoi profiljának törlése után letiltják adatait a további felhasználástól, 
majd az adó- és kereskedelmi jogi megorzési határido lejárata után törlik, amennyiben Ön nem egyezik bele kifejezetten 
adatainak további használatába vagy fenntartjuk magunknak a a törvény által biztosított, azon túli adatfelhasználás 
jogát, amelyrol a jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat. Ügyfélfiókja bármikor törölheto a fent megadott kapcsolattartói 
címe küldött kötetlen szövegu üzenettel vagy az ügyfélfiókban erre a célra beállított hivatkozás segítségével. 

  

12. Milyen adatvédelmi jogai vannak Önnek? 
Önnek joga van a Hoffmann SE-tól és a Hoffmann vállalat csoportjaitól a mindenkori jogszabályi feltételek szerint 
tájékoztatást kapni (GDPR 15. cikk), helyesbítést kérni (GDPR 16. cikk), törlést kérni (GDPR 17. cikk), a kezelés korláto-
zását kérni (GDPR 18. cikk), valamint az adatátadást letiltani (GDPR 20. cikk). Ezenkívül panasztételi joga van az 
adatvédelmi felügyelo hatóságnál (GDPR 77. cikk). 
  
Amennyiben a Hoffmann SE vagy a Hoffmann vállalatcsoport részére beleegyezését adta, eloremeno hatállyal, 
e-mailben, faxon vagy levélben bármikor visszavonhatja azt. A Ön számára illetékes Hoffmann vállalat elérési 
adatait itt találja. 
Amennyiben a Hoffmann SE és a Hoffmann vállalat az Ön adatait érdekmérlegelés alapján kezeli, Ön 
megtilthatja az adatok kezelését. Ha megtiltja, adatait nem fogják a továbbiakban kezelni, kivéve, ha a felelos 
vállalat kötelezo ereju indoklást igazol az adatkezelésre, amely felülírja az Ön érdekeit, jogait, vagy az adatkeze-
lés jogigények érvényesítésére, gyakorlásra vagy védelmére szolgál. 
 

https://www.affili.net/de/knowledge-zone/ueber-cookies
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz/partner

