Adatkezelési tájékoztató: webshop
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Rövid összefoglaló:
Jelen adatkezelés lényeges kérdéseit az alábbiakban foglaljuk össze röviden. Kérem, hogy a
teljes információért szíveskedjen elolvasni a részletes tájékoztatót.
A webshopban vásárláskor adatokat ad meg, és a vásárláskor hozzájárul az adatai
kezeléséhez. Az adatait a Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. (2146 Mogyoród,
Hungaroring út 10.) kezeli, amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdése vagy észrevétele lenne,
kérem, hogy a info@hungaroringshop.hu e-mail címre írjon, illetve a 06-28-441-951
telefonszámon keresse Ferenczy Szandrát.
Azokat az adatokat kezeljük, amiket vásárláskor megadott.
Az adatokat azért kezeljük, hogy az Önnel kötött szerződést minél jobban tudjuk teljesíteni, és
szerződéses partnereinknek is ezért továbbítjuk. A szerződés teljesítése után a
kapcsolatfelvételhez nem szükséges adatokat töröljük, de a szerződés teljesítése után is
kezelni fogjuk a nevét és az elérhetőségét (és a partnereink is kezelni fogják) annak érdekében,
hogy minél jobb ajánlatokkal kereshessük meg. Ezeket az adatokat addig kezeljük, ameddig
lehetőségünk van ilyen ajánlatokkal megkeresni Önt.
Úgy gondoljuk, - hogy amennyiben jól érezte magát a programjainkon vagy elégedett a
webshopban vásárolt termékekkel, szívesen veszi azt, hogy a későbbiekben is hasonló
ajánlatokkal keressük meg.
Amennyiben jelentkezett a törzsvásárlói kártyához kapcsolódó programra, a jelentkezéskor
megadott adatokat azért kezeljük, hogy a törzsvásárlói programra vonatkozó szerződés
rendelkezéseit teljesíteni tudjuk. Amennyiben már nem kíván részt venni a programban, az
adatait töröljük. A törzsvásárlói programmal kapcsolatosan adatot nem továbbítunk.
Azok a partnerek, akiknek az adatait a szerződés teljesítése értelmében továbbítjuk (ez függ
a szerződés típusától, külső partnerek csak bizonyos szerződések teljesítését végzik):
1. HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (őket az alábbi
elérhetőségen érheti el (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.; 28-444-444;
office@hungaroring.hu)
2. MOLISHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (őket az
alábbi elérhetőségen érheti el (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10., +36-30-973-8370;
info@hungaroringkartcenter.hu)
Az adatait a fenti cégek is a szerződés teljesítése érdekében kezelik, és utána is
megkereshetik Önt további ajánlatokkal.
Tájékoztatjuk Önt, hogy valamennyi adatkezelő esetén joga van ahhoz, hogy hozzáférést
kérjen a személyes adataihoz (azaz megkérdezheti, hogy milyen adatot kezelünk Önről,
milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig, valamint kinek továbbítottuk
személyes adatait), valamint kérheti adatainak helyesbítését, a törlését, valamint kérheti az
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adatok kezelésének korlátozását is, valamint az adatok kezelése ellen tiltakozhat is. Kérjük,
hogy a fenti esetben keresse az adatkezelőket a fenti elérhetőségeken.
Joga van ahhoz, hogy kezelt adatainak hordozhatóságát is kérje.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor
22/c) fordulhat, valamint kérheti bíróságtól is a jogai érvényesítését.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (az „Info tv”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) (a „GDPR”) rendelkezéseinek
megfelelően történik.
Részletes tájékoztató:
1./ Adatkezelő neve, adatai:
Az adatkezelő neve: „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. („Tanpálya”)
Az adatkezelő székhelyének címe: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Az adatkezelő postacíme: 2146 Mogyoród, Pf. 49.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 (28) 441 951; ertekesites@tanpalya.hu
Adószáma: 12334023-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-09-078681
Amennyiben az adatai kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése van, vagy
bármilyen jogát akarja gyakorolni az adatkezelőnél az alábbi kapcsolattartót keresse:
Ferenczy Szandra
e-mail: ferenczy.szandra@tanpalya.hu, telefon 28-441-951
A Tanpályánál nincsen adatvédelmi tisztségviselő.
A címzettek nevei (akik részére az adattovábbítás történik)
Az adatkezelő neve: HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
„HS”)
Az adatkezelő címe: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Az adatkezelő elérhetősége: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Adószáma: 10603226-2-44
Cégjegyzékszáma: 13-10-040464
Amennyiben az adatai kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése van, vagy
bármilyen jogát akarja gyakorolni azt az adatkezelő fenti elérhetőségein
kezdeményezheti.
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Az adatkezelő neve: MOLISHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (a „MOLISHOP”)
Az adatkezelő címe: 1062 Budapest, Andrássy út 97.
Az adatkezelő elérhetősége: info@hungaroringkartcenter.hu
Adószáma: 24100733-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-990466
Amennyiben az adatai kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése van, vagy
bármilyen jogát akarja gyakorolni az adatkezelőnél alábbi kapcsolattartót keresse:
Molnár Gábor Áron e-mail: info@hungaroringkartcenter.hu, telefon +36-30-992-2302

A személyes adatok címzettjei továbbá:


a „Tanpálya” ügyfélszolgálattal, számlázással, postázással, kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként,



a „Tanpálya” marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
szolgáltatója, adatfeldolgozóként,
a „Tanpálya” adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az
adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,
a „Tanpálya” IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése
céljából,
az MPL munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám)
vonatkozásában.





2./ Az adatkezelés általános szabályai
A „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A
személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, illetve az
érintett kérésére történő törlésig kezeli. A „Tanpálya” az adatokat jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli. A „Tanpálya” törekszik
arra, hogy az adatok pontosak és naprakészek maradjanak.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználók személyes adatait. Az adatok
megfelelő technikai védettséggel rendelkező számítógépen lesznek tárolva, és az adatok
másolhatósága valamint a külső személyek részére történő hozzáférés tilos. Az adatokhoz
csak olyan körben férhetnek hozzá az adatkezelő munkavállalói is, amennyiben az feltétlenül
szükséges.
3./ Adatkezelési alapelvek
A szolgáltatások igénybe vevői kérhetik a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, az ilyen igényt e-

Adatkezelési tájékoztató: webshop
mailben kell eljuttatni a „Tanpálya” e-mail címére. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől
számított 2 napon belül törli az adatokat vagy megteszi a szükséges intézkedést.
A szolgáltatások igénybe vevői jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátották.
Az adatkezelő a felhasználók által önkéntesen megadott adatokat csak a céloknak
megfelelően kezeli. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja.
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a ferenczy.szandra@tanpalya.hu címre
kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett.
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az
adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a tiltakozás indokolt, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Info tv. 22. § (5) bekezdése alapján, ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a
tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén az autonóm államigazgatási
szervhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
Az Info tv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a
bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által
hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.
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4./ Adatkezelési tevékenységek
1. Online értékesítési tevékenységéhez kapcsolódó (webáruház üzemeltetéséhez
kapcsolódó) adatbázis kezelése, megrendelések teljesítése és számlázása
megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az Info tv., valamint a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b)
pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az érintettek köre: megrendelők.
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott, a megrendelés
teljesítéséhez szükséges adatok: név, cím, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím,
számlázási név, számlázási cím. Ezen személyes adatok megadása a szerződéskötés
előfeltétele.
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési az adatkezelési cél megvalósulásáig tart.
A nevét, címét, illetve amennyiben ettől eltér, a számlázási nevét és címét az
adatkezelési cél megvalósulása után is kezeljük a „Tanpálya” adózási és könyvviteli
feladatainak teljesítésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig.
A személyes adatok címzettjei:
1. a „Tanpálya” ügyfélszolgálattal, számlázással, postázással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként,
2. a „Tanpálya” adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az
adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából (számlázási név,
számlázási cím)
3. a „Tanpálya” IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése
céljából,
4. az MPL munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám)
vonatkozásában.
5. Az alábbi szolgáltatások megvásárlása esetén (motoros nyílt nap, autós nyílt
nap, élményvezetés, race taxi, az alábbi adatok kerülnek továbbításra a
Hungaroring Sport Zrt. részére:
a. név
b. cím
c. telefonszám
d. e-mail cím
e. megvásárolt szolgáltatás megnevezése
6. Az alábbi szolgáltatások megvásárlása esetén go-kart utalványok az alábbi
adatok kerülnek továbbításra a Molishop Kft.részére:
a. név

Adatkezelési tájékoztató: webshop
b.
c.
d.
e.

cím
telefonszám
e-mail cím
megvásárolt szolgáltatás megnevezése

A megrendelő kérelmezheti az adatkezelő tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy a kezelésnek korlátozását.
Az érintett adathordozhatósághoz való jogára az adatkezelési alapelveknél kifejtettek
irányadók.
Amennyiben a megrendelő korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez
az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt
személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél emailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére
írásban megadja a tájékoztatást. Ha az adatkezelő a megrendelő kérelmét jogosnak
találja, akkor jogszabályban előírt határidőn belül intézkedik a személyes adatainak
helyesbítése, vagy törlése érdekében.
Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor
22/c)fordulhat.
2. Marketing, marketing célú tájékoztatás megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az Info tv., valamint a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a)
pontja szerint az érintett hozzájárulása
A marketing célú tájékoztatás megnevezésű adatkezelés bemutatása: A „Tanpálya”
kifejezetten szolgáltatások nyújtásával foglalkozik harmadik felek részére. Az érintett
adatainak megadásakor ezek közül a szolgáltatások közül egyet megvásárolt/igénybe
vett, ennek megfelelően feltehetően érdekli a „Tanpálya” által biztosított szolgáltatások
köre. Az adatkezelő jogos üzleti érdeke az, hogy az érintettet megfelelően tájékoztassa
a szolgáltatásokról, és az e-mail-es úton megküldött marketing célú megkeresés nem
okoz jelentős hátrányt az érintettnek.
Az érintettek köre: megrendelők.
A kezelt adatok köre: a megrendelők által a megrendelés leadása során megadott
adatok: név, email

Adatkezelési tájékoztató: webshop
Az adatkezelés célja: marketing célú tájékoztatás
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart
A személyes adatok címzettjei:
1. a „Tanpálya” marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
szolgáltatója, adatfeldolgozóként,
2. a „Tanpálya” IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése
céljából,
A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatai kezelésének
korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben
kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére
írásban megadja a tájékoztatást. Ha a megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor
jogszabályban előírt határidőn belül intézkedik a személyes adatainak helyesbítése,
vagy törlése érdekében.
Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)
fordulhat.
3. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, a hírlevelünkre feliratkozott felhasználók
rendszeres értesítése az új akcióinkról megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az Info tv., valamint a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a)
pontja szerint az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés bemutatása: A „Tanpálya” kifejezetten szolgáltatások nyújtásával
foglalkozik harmadik felek részére. Az érintett adatainak megadásakor ezek közül a
szolgáltatások közül egyet megvásárolt/igénybe vett, ennek megfelelően feltehetően
érdekli a Tanpálya által biztosított szolgáltatások köre. A honlapon a hírlevél
szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás”
alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal
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bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a
leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozók.
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott adatok: név,
email.
Az adatgyűjtés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók rendszeres értesítése az új
akciókról.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.
A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatai kezelésének
korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben
kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló
kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét
jogosnak találja, akkor jogszabályban előírt határidőn belül intézkedik a személyes
adatainak helyesbítése, vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes
adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat.

4. Kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, törzsvásárlói kártyával
adható kedvezmény érvényesítése számlázáskor megnevezésű adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az Info tv., valamint a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b)
pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatok
megadása a szerződés teljesítésének előfeltétele.
Az érintettek köre: a szolgáltatást megrendelő, törzsvásárlói kártyával rendelkezők.
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott adatok: név,
elérhetőség (telefon, email), számlázási cím, szállítási cím, törzsvásárlói kártya száma.
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Az adatkezelés célja: törzsvásárlói kártyával adható kedvezmény érvényesítése
számlázáskor
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart.
A törzsvásárlói nyilvántartásban szereplő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását
személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, a személyes adatai
kezelésének korlátozását. Az érintett adathordozhatósághoz való jogára az általános
szabályok szerint kifejtettek irányadók.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen,
telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére
írásban megadja a tájékoztatást. Ha a megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor
jogszabályban előírt határidőn belül intézkedik a személyes adatainak helyesbítése,
vagy törlése érdekében.
Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)) fordulhat.
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