ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a miniBUD Korlátolt Felelősségű
Társaság (1185 Budapest, BUD Nemzetközi repülőtér T2 Terminál. 201. ép. 4013., a
továbbiakban Adatkezelő) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően
kezeli. Az Adatkezelő, az Ön ezirányú kérése alapján külön tájékoztatást nyújt Önnek az
info@minibud.hu e-mail-címen keresztül.
Az Adatkezelőnek az Ön megrendelésének feldolgozásához és teljesítéséhez, és a számla,
illetve bizonylatok kiállításához bizonyos személyes adatokra (teljes név, szállítási cím, e-mail
cím, telefonszám, számlázási cím, bankkártya száma, bankkártyára írt név, bankkártya lejárati
ideje és biztonsági kód) van szüksége. Azáltal, hogy személyes adatait az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátja, Ön tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelő
által a jelen Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő
kezeléséhez.
Az Adatkezelő az Ön által önkéntesen, befolyásmentesen megadott személyes adatokat
kizárólag a miniBUD.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) megadott rendelés teljesítése
érdekében, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb
megkeresések teljesítése érdekében jelen Szabályzatban meghatározott célból, az itt
meghatározottak szerint kezeli.
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatainak megadása önkéntes, azonban a
megrendelés, illetve a kapcsolatfelvétel feltétele. A személyes adatainak kezelésére a
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli törvény”) 169. § (1) bekezdésében
meghatározott megőrzési időnek való megfelelés érdekében 8 (nyolc) évig kerül sor. A
megrendelés teljesítése érdekében megadott személyes adatok adatkezelési időtartam
lejártával az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásból törli. Az Adatkezelővel való
kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatok a kapcsolatfelvétel céljának
megvalósulásáig, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon
belül kerül sor.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Ön által szolgáltatott adatok helytelenségéből vagy
hiányosságából eredő károkért. Az Ön adatait az Adatkezelő az illetékes hatóságoknak vagy
bíróságnak csak azok megkeresésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt esetekben
adja ki.
Személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, és hogy azokat jogosulatlan
hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogszerűtlen törléstől az Adatkezelő
megóvja, minden tőle telhetőt – ideértve az indokolt műszaki-biztonsági lépéseket is –
megtesz. Különleges figyelmet fordít az Adatkezelő a személyes és pénzügyi adatok
biztonságos továbbítására. A PCI ISS minősítés szigorú auditált rendszerekre vonatkozó

szabályzata rögzíti az adatok megőrzésének kötelező idejét, - amely a Számviteli törvény 169.
§ (1) bekezdése szerinti idő - azok elmentésének és továbbításának módját.
Az Ön személyes adatait az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül marketing célokra az
Adatkezelő nem használja fel, ilyen célból az Adatkezelő nem kezeli.
A Honlap használata során az Ön böngészőprogramja cookie-kat tárol a számítógép
merevlemezén. A megrendelés során az Adatkezelő az Ön által használt böngésző és
számítógép weboldalunknak küldött adatait tárolja. Az Adatkezelő az adatokat statisztikai
célokra és szolgáltatásaink fejlesztéséhez használja, kizárólag aggregált formában.
Az adatok a megrendelés lebonyolításához szükségesek, azonban Önnek bármikor lehetősége
van megszakítani a foglalási munkafolyamatot, amennyiben a kért adatokat nem kívánja
megadni. A megadott adatokat az Adatkezelő a megrendelés feldolgozásán és teljesítésén
kívül semmilyen más célra nem használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja át.
Ez alól kivételt képeznek a bankkártya adatok, melyeket az Adatkezelő a kifizetés feldolgozása
céljából átad a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117
Budapest, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. cégjegyzékszám: 01-17-000672; adószám: 231065542-43) részére. Az Adatkezelő bankkártya adatokat nem tárol. Ön a szolgáltatás
megrendelésével kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a fentiekben
megjelölt adatfeldolgozó részére a megrendelés teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges
mértékig átadja az Ön alábbi személyes adatait (bankkártya adatok): bankkártyára írt név,
bankkártya száma, bankkártya lejárati ideje és biztonsági kód. Az adatfeldolgozás módja: gépi
adatfeldolgozás. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a Számviteli törvény 169. § (1)
bekezdésében meghatározott ideig kezeli.
Önnek bármikor lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje
azok helyesbítését vagy - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését,
zárolását. Amennyiben személyes adatainak módosítását vagy törlését kéri, illetve információt
kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt az Adatkezelő (miniBUD Kft.
1185 Budapest, BUD Nemzetközi repülőtér T2 Terminál. 201. ép. 4013.) postai címre küldött
írásbeli nyilatkozattal vagy az info@minibud.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg.
Kérjük, hogy a beazonosítás miatt mindig adja meg pontos személyes adatait. Ezen kívül Önt
megilleti a személyes adata kezelése elleni tiltakozásjoga is. Amennyiben a tiltakozása alapján
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
fordulhat.
A Honlap illetve a kapcsolódó aloldalainak esetleges megszűnése esetén az Ön által megadott
személyes adatok az Adatkezelő nyilvántartásából a megszűnést követő 30 napon belül
törlésre kerülnek.
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