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A Vivax Kft ügyel a látogatói és vásárlói személyes adatainak védelméhez fűződő alkotmányos 

alapjog érvényesítésére. A regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogának tiszteletben 
tartása cégünk egyik alapelve. 

Ezt alapul véve a vásárlóink személyes adatait mindig a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel 

összhangban kezeljük, különös figyelmet fordítva az 1992. évi XIII-as a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényt, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
rendelkezéseire. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA 

A Vivax Irodabútor weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A vivax.hu weboldalra történő 
regisztrációval a partnerünk hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 

1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az 
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) 

bekezdése. A regisztráció a honlapon keresztül történő extra adatokhoz való hozzájutás feltétele. A 
megadott adatokat a Vivax Kft a honlapon regisztrált partnerek azonosítása, a partnerek 

megkülönböztetése, a partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai 

kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti. 

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM 

Az alábbi személyes adatokat kezeljük online regisztráció esetén: a partner cégnevét, családi és 

utónevét, címét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, telefonszámát, szállítási 

címnél, (város, irányítószám, utca, házszám, emelet ajtó) számlázási családi és utónevét, valamint 
számlázási címét (irányítószám, telpülés, utca, házszám). 

A személyes adatok a regisztrált partnerek kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, 
illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre 
kerülnek. 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

A Vivax Kft a személyes adatok kezelését az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén végzi. 

Az adatokat a Vivax Kft bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést 

megteszünk annak érdekében, hogy a regisztált partnerünk által megadott személyes adatokat 
harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg. 

A Vivax Kft a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen 

megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságra hozatal ellen. 



A portál html kódja a Vivax-étól független, külső szerverről érkező hivatkozást tartalmaz. Az 

adatkezelés részleteiről az adatkezelő tud további tájékoztatással szolgálni. Az 
elérhetősége: http://www.google.com/analytics/. 

A szolgáltató (Google) a webanalitikai mérések érdekében a felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, 
illetve beállítjhatjuk a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

A Vivax Kft bármikor partnerei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált 
partnerei írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. Vásárlóink adataikat a vivax@vivax.hu e-

mail címen bármikor módosíthatják, aktualizálhatják. 

A Vivax Kft és partnerei közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és 

időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott 
adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért a Vivax Kft felelősséget nem 

vállal. 

Minden hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozott felhasználónk részére hírlevelet küldünk. Ezen 
szolgáltatásunkról történő leiratkozás módjáról minden hírlevelünk tájékoztatással szolgál. 

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen 
veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 

1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel. 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Az üzemeltető: Vivax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint a vivax.hu internetes oldal üzemeltetője 

Székhely: 4026 Debrecen Hunyadi utca 14 

Cégjegyzékszám: 09-09001057 

Cégbejegyzés: Hajdú-Bihar megyei Bíróság, mint Cégbíróság 

Adószám: 10606322-2-09 

E-mail: vivax@vivax.hu 

AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI 

Név: Linuxweb Informatikai Kft 

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. 

Cégjegyzékszám: 09-09-014362 
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