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A DESIGN DEPO Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 
 
 

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Design Depo Kft.(székhely: 1122 Budapest, Bíró utca 

9/b.,cégjegyzékszám: 01-09-170799, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, 

adószám: 24300627243) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, eljárásokat, valamint 

adatvédelmi és adatkezelési politikáját.                                                                     .                                                                    

A jelen Szabályzat célja, hogy a Design Depo Kft. által közvetlenül nyújtott szolgáltatások minden 

területén, minden egyén, ügyfél, partner számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, 

biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát 

tiszteletben tartsák a személyes adatainak manuális és gépi feldolgozása során egyaránt 

(adatvédelem). 

 

1./ Az Adatkezelő megnevezése: 

 

Cégnév: Design Depo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Rövidnév: Design Depo Kft. 

Székhely: 1122 Budapest, Bíró utca 9/b. 

Telephely: 3246 Mátraderecske, Baross Gábor u. 27. 

Cég képviselői: Sziráki Péter tulajdonos ügyvezető és Sziráki Lili ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09-170799 

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 

Adószám: 24300627243 

Telefon: +36304228116 

Adatvédelmi felelős: Sziráki Péter István tulajdonos, ügyvezető 

e-mail címek: info@designdepo.hu , info@caritart.hu , info@fehering.hu  

 

2./ Adatkezelés jogi alapjai: 

 

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános 

adatvédelmi rendelet (GDPR). 

mailto:info@designdepo.hu
mailto:info@caritart.hu
mailto:info@fehering.hu
http://www.designdepo.hu/
http://www.caritart.hu/
mailto:info@designdepo.hu
mailto:info@caritart.hu
mailto:info@fehering.hu


   

Design Depo Kft. 
mobil: +36 30 422 8116 

email: info@designdepo.hu; info@caritart.hu; info@fehering.hu  
www.designdepo.hu – www.caritart.hu – www.fehering.hu 

 

 
Érvényes 2018. május 25-től 

 

2 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.). 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. 

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 

CXIX. törvény. 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény. 

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 

A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 

(„Grt. tv.”) 

A Design Depo Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint a vásárló, illetve ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló, ügyfél az 

egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a levelezéssel, illetve a kérdéses 

adatok önkéntes megadásával adja meg. 

 

3./ Adatkezelés célja: 

 

A Design Depo Kft. adatkezelésének kizárólagos célja az ügyfelei általi megrendelések 

teljesítése, a megrendelt áruk kiszállítása, az igényelt szolgáltatások teljesítése, illetve a 

hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése. 

 

4./ A kezelt személyes adatok köre: 

 

Vásárlónak a vásárlás során az alábbi adatokat kell megadnia: 

-     név (vezeték- és keresztnév) 

-     e-mail cím 

-     szállítási és számlázási cím 

mailto:info@designdepo.hu
mailto:info@caritart.hu
mailto:info@fehering.hu
http://www.designdepo.hu/
http://www.caritart.hu/


   

Design Depo Kft. 
mobil: +36 30 422 8116 

email: info@designdepo.hu; info@caritart.hu; info@fehering.hu  
www.designdepo.hu – www.caritart.hu – www.fehering.hu 

 

 
Érvényes 2018. május 25-től 

 

3 

-     telefonszám 

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni: 

-     keresztnév (vagy más megszólítás) 

-     e-mail cím 

 

5./ Felelősség: 

 

A Design Depo Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A regisztráció során 

megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló, 

érdeklődő, illetve szolgáltatást igénybevevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal 

azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra 

tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség 

kizárólag azt a Vásárlót, ügyfelet terheli, aki az e-mail címet megadta. 

A Vásárló a Design Depo Kft. honlapjainak használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa 

szerkeszthető és a honlapokon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél 

és Design Depo Kft. jogát, illetve jogos érdekeit nem sértik. 

A Design Depo Kft. fenti esetekben bekövetkező jogsértések esetén minden tőle telhető segítséget 

megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

A Design Depo Kft. a fenti jogsértő esetekben, jogosult a Vásárló, illetve ügyfél adatait, illetve 

hírlevélre történő feliratkozását nyilvántartásaiból törölni; és ilyen esetekben a Design Depo Kft. a 

Vásárlót, illetve ügyfelet törlésből fakadóan ért károkért nem felel. 

 

6./ Adatkezelés időtartama: 

 

A Vásárló személyes adatainak kezelése a vásárlási szándékot, illetve szolgáltatás igénybevételét 

jelző e-mail megírásával kezdődik és a törlési kérelem beérkezéséig tart. Vásárló, illetve ügyfél 

adatainak törlését vagy módosítását bármikor kérheti az info@designdepo.hu, info@fehering.hu 

illetve az info@caritart.hu e-mail címeken.  

A Design Depo Kft. azonban nem törölhet olyan adatokat, melyek megőrzésére jogszabály erejénél 

fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség, 

áruátvételt igazoló bizonylatok stb.) 
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7./ Személyes adatot megismerő személyek köre: 

 

A Design Depo Kft. által üzemeltetett webáruház, valamint a CaritART honlapjának használata 

során, a webáruház, (honlap) részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

elsődlegesen Design Depo Kft., illetve Design Depo Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni.  

A Design Depo Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve 

azokat az eseteket, amikor arra a megrendelés feldolgozása, szolgáltatás teljesítése, vagy a 

webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltató részére a megrendelés 

kézbesítéséhez). 

 

 

8./ Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatfeldolgozók megnevezése: 
 
8/1. Tevékenység 

 

 
a. szerver, tárhely szolgáltatók: Webonic Kft., wix.com,  

  

b. hírlevél: Design Depo Kft. alkalmazottak vagy szerződött partner 
c. futárszolgálatok: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.   

 

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 

kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló (ügyfél) hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az 

egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain, illetve a honlapokon leadott 

megrendelésből és/vagy szolgáltatás igénybevételéről készült számla adatai a rendelés leadása 

folyamán magadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben 

meghatározott időszakra. 
 
 
 

8/2. Külső szolgáltatók 
 

a./  A Design Depo Kft. a szolgáltatásai biztosításához kapcsolódóan néhány esetben Külső 

szolgáltatókat vesz igénybe. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok 

tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. 

Ugyanakkor az adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső 

szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat 

mailto:info@designdepo.hu
mailto:info@caritart.hu
mailto:info@fehering.hu
http://www.designdepo.hu/
http://www.caritart.hu/


   

Design Depo Kft. 
mobil: +36 30 422 8116 

email: info@designdepo.hu; info@caritart.hu; info@fehering.hu  
www.designdepo.hu – www.caritart.hu – www.fehering.hu 

 

 
Érvényes 2018. május 25-től 

 

5 

kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra 

használhassa fel.  

b./ A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők web analitikai és hirdetés kiszolgáló 

Külső szolgáltatókkal működhetnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP 

címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott 

honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban 

alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) 

vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy 

elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor 

törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig 

általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie 

beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és 

az egyéb kattintás mérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a részükre 

továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. 

c./ Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel a Design Depo Kft. nem áll szerződéses 

jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt. Ettől 

függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni 

fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár a nélkül – hozzáférnek, és ez által a 

Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat 

gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal 

összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók 

lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., 

Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber 

Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC. Ezek a külső szolgáltatók a részükre továbbított 

Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. 

 

 

8/3. Adatok módosítása 

 

A Vásárló (megrendelő) az adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:                                

:a./ A Vásárló kérheti az Design Depo Kft-t, a személyes adataiban bekövetkezett változások 

módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást 

a Design Depo Kft. csak írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt 
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az info@designdepo.hu vagy az info@caritart.hu e-mail címre kell küldeni. A módosítási igény 

beérkezését és végrehajtását a Design Depo Kft. a feladó (igénylő) e-mail címen visszaigazolja! 

 b./  A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva 

automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az info@designdepo.hu e-mail címre is! 

                                                               . 

8/4. Egyéb rögzített adatok és azokhoz kapcsolódó információk 

 

A webáruház, valamint a CaritART honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek 

rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). 

A Weboldalakon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot 

tartalmazó kis fájlt – küld az Design Depo Kft. a látogató, vásárló számítógépére, amely(ek) révén 

annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, 

felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-

oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal 

meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen 

cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló vagy Ügyfél korábban már látogatást tett a hirdető 

webhelyén és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a 

Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók, ügyfelek a Google hirdetések 

kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. 

 

9./ Hírlevél: 

 

A Design Depo Kft. a honlapon lehetővé teszi a Vásárlók (látogatók) számára, hogy feliratkozzanak a 

hírlevélre a kezdőoldal jobb oldalán található „Hírlevél” címke alatt. A regisztráció során megadott 

elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Design Depo 

Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és 

módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló ehhez hozzájárulását adta. 

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. 

Ezt megteheti a Design Depo Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található 

„Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Design Depo Kft. a Vásárló minden - a 

hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, 

ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.                                      . 
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10./ Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása: 

 

Design Depo Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot 

egyoldalú döntésével bármikor módosítsa vagy kiegészítse. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását 

követően valamennyi Vásárlót (érdeklődőt) megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró 

ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott 

adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 

 

 

11./ Az adatkezelésben érintettek jogai: 
 

11/1.Tájékoztatáshoz való jog 

  

A Vásárlók, ügyfelek személyes adataik kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhetnek 

a Design Depo Kft.-től, a Design Depo Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott 

levélben, illetve az info@designdepo.hu címre küldött e-mailben, továbbá – a regisztráció során 

megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatják azokat az „Adatok módosítása” pontban 

meghatározott módon. 

Az E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Design Depo Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a 

Vásárló a nyilvántartásában szereplő e-mail címéről küldik. 

Amennyiben a Vásárló kéri, a Design Depo Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó, általa kezelt 

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból 

kapják vagy kapták meg adatait. A Design Depo Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon 

belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Design Depo Kft. 

munkatársához, illetve ügyvezetéséhez fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül. 

 

11/2. Adatok helyesbítése, törlése, zárolása 
                      

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a 

fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Design Depo Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 

munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem 
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vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, 

azokat Design Depo Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. 

A Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Design Depo Kft. zárolja a személyes adatot, ha a 

Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 

sértené a Vásárló jogos érdekeit.  

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely 

a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. 

Ha Design Depo Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy 

nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, 

zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Design Depo Kft. a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

 

12./ Jogorvoslati lehetőségek: 

 

12/1. Amennyiben úgy érzi, hogy a Design Depo Kft. mint adatkezelő megsértette a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az info@designdepo.hu  e-mail 

címen, hogy az esetleges jogsértést mielőbb orvosolhassuk. 

 

12/2. Bírósági jogorvoslati lehetőség 

 

Tájékoztatjuk, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is 

fordulhat a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
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12/3. Hatóság eljárása 

 

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

Honlap: http://naih.hu  

 

Budapest, 2018. május 25. 

 

 

Ezt az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a Design Depo Kft. ügyvezetése jóváhagyta és a 

társaság honlapján 2018. május 25.-i hatállyal közzétette.  
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