
Adatvédelem 

 

A weboldalon kezdeményezett feliratkozás, illetve megrendelés egyben a 

feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelentik. Azaz a felhasználó 

előzetes hozzájárulását adja a vállalkozó adatbázisába való felvételhez, illetve 

az elektronikus levelek fogadásához, melyek reklámot is tartalmazhatnak. 

 

A feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az érvényes törvényi 

előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk 

át. 

 

Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. 

Törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. Törvényt az egyének védelméről a 

személyes adatok gépi feldolgozása során. A feliratkozás egyetlen kattintással 

bármikor megszüntethető a levél alján található leiratkozási linkre kattintással. 

 

Cookie-k, azaz sütik 

 

A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló törvény – 155.§ (4) 

bekezdése alapján felhívom a figyelmedet, hogy az oldalon “cookie”-kat azaz 

“sütiket” használunk. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely 

küld el a böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal 

kapcsolatos információkat, például az általad használt nyelvet és egyéb 

beállításokat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és 

könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül az internet használata 

sokkal nehézkesebb lenne. 

 

A Barion, mint adatfeldolgozó felé az egyetlen személyes adat, az email címed, 

amit továbbít a Checkout Navigator. 

 

A Barion használata miatt az oldalam a számítógépeden az alábbi bitsütiket 

(cookie-kat) tárolja:  

https://docs.barion.com/Barion_Pixel_Consent_Management_requirements 

 

 

https://docs.barion.com/Barion_Pixel_Consent_Management_requirements


 

 

Az adatfeldolgozók listája: 

 

Barion 

 

A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti. 

Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet 

Helpdesk: +36 1 464 70 99 

Cégjegyzékszám: 01-10-048552 

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével 

végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről 

szóló irányelvének (EMD) megfelelően. 

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192 

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014 

 

Számlázz.hu 

 

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(KBOSS.hu Kft.) 

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

Adószám: 13421739-2-41 

E-mail: info@szamlazz.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd 

elérhetőség: dpo@kboss.hu 

 

 

Könyvelő 

 

Név: Vörös Rita EV 

Székhely: 1165 Budapest, Bökényföldi út 23. A lph. 4/3. 

Adószám: 68964630-1-42 

E-mail: iroda@vorosrita.hu 

Telefon: 06-20-230-9682 

 

 

mailto:dpo@kboss.hu
mailto:iroda@vorosrita.hu
tel:06202309682


 

A vállalkozás adatai: 

 

Az oldal tulajdonosa: Veress Anita E.V. 

Székhely: 2151 Fót, III. Béla király utca 7. 

Adószám: 68985464-1-33 

Bankszámlaszám: 16200230-10026531-00000000 

Bank: MagNet Bank 

E-mail cím: anita@anyamentor.hu 

Weboldal: www.anyamentor.hu 

 

 

mailto:anita@anyamentor.hu
http://www.anyamentor.hu/

