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A https://hokimodell.hu/ URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a
Ho-Ki Modell Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1073 Budapest, Erzsébet krt. 56.; a
továbbiakban: Adatkezelő vagy Ho-Ki Modell). A jelen szabályzat a Ho-Ki modell által a Weboldal
üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos
gyakorlatát és kötelezettségeit tartalmazza. A web-áruházban vásárló, valamint a hírlevélre
feliratkozó fél elfogadja a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket, ezzel a ráutaló
magatartással megadja a hozzájárulását az általa szolgáltatott adatainak feldolgozásához és
kezeléséhez.
1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok feldolgozója
és kezelője a Ho-Ki modell. Az adatkezelés bejegyzésre került a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.
2. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy a Ho-Ki modell webáruházában vásárlók, valamint a hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban: „vásárló”) bizonyos
személyes adatait megőrizze, kezelje és szükség esetén – az erre jogszabály erejénél fogva jogosult
hatóságok részére – továbbítsa.
3. A Weboldalhoz kapcsolódóan folytatott adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás esetében
önkéntes, a web-áruházban történő vásárláskor azonban kötelező. Az önkéntes adatkezelés esetén
a személyes adatokat kizárólag a vásárlók által elfogadott szolgáltatással összefüggő célból, a
személyes adatot biztosító vásárló hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel
az Adatkezelő. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett
adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, illetve a jogszabály előírása, amelyet az
érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával és a web-áruházban történő vásárlás
során – a web-áruházban való vásárlással, illetve a hírlevélre történő feliratkozással – adnak meg.
4. A személyes adatoknak az eredetileg meghatározottaktól eltérő célból történő kezelése kizárólag
az érintettek előzetes hozzájárulásával valósul meg.
5.A vásárlók személyes adatai nem nyilvánosak, azok sem a Ho-Ki Modell web-oldalán, sem más
weboldalon nem kerülnek nyilvánosságra, azokat a weboldal további vásárlói és látogatói nem
ismerhetik meg.
6. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek az Adatkezelő részére, az
info@hokimodell.hu e-mail címre küldött levélben, az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az
Adatkezelő által végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni, a hírlevélre feliratkozó vásárlók által
megadott hozzájárulást visszavonni, illetve egyes adatokra, adatkezelési műveletekre korlátozni,
valamint személyes adataik kezelése ellen a 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben
tiltakozni. A web-áruházban vásárlók
7. A Ho-Ki Modell semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra vagy a szexuális életre vonatkoznak. Amennyiben a Ho-Ki Modell tudomást szerez arról,
hogy valamely felhasználó a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként
minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott
felhasználó regisztrációját törölni.
8. Az adatkezelés vonatkozásában semmilyen formában nem történik adattovábbítás, ide nem értve
a jogszabály által meghatározott kötelező eseteket.
9. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Weboldalnak az Adatkezelővel vendégkapcsolatban álló
látogatóinak jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért.
10. A kezelt adatokat az Adatkezelő korlátlan ideig tárolja elektronikus formában, kivéve
amennyiben azok a vásárló külön – jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló –felhívására, az
Adatkezelő által ennél korábban törlésre kerülnek.
11. A 2011. évi CXII. törvény értelmében a vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről. A 2011. évi CXII. törvény alapján a személyes adatok kezelésével érintett személy
(vásárló) bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban
elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
12. Az adatkezelő köteles az adatok törlésére az alábbi esetekben:
- ha az adatok kezelése jogellenes;
- ha az érintett kéri;- az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem
korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
13. A hírlevélre feliratkozó vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást – az
adatkezelés egyidejű felfüggesztésével –- a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt az adatkezelő megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban
tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
A web-áruházban vásárló, a vásárlás létrejöttéhez szükséges és jogszabály által előírt
kötelezettségét teljesíti az adatok Adatkezelőre történő rendelkezésére bocsátásával, így a
személyes adatainak kezelésével szemben a vásárlás létrejöttének időpontjától kezdődően nem
tiltakozhat.
14. Amennyiben a vásárló az Adatkezelő tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – a 2011. évi CXII. törvény szerint bírósághoz
fordulhat.
15. Az Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy a jelen szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa, erről az Adatkezelő elektronikus
úton, illetőleg az Weboldalon történő előzetes közzététellel tájékoztatja az ügyfeleit.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a személyes adatok védelméről és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
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