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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Poliext Kft. 
Cím:    6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Hungary 
Telefon:   +36 (76) 415-770 
Fax:    +36 (76) 502-709 
E-mail:    poliext@poliext.hu 
Weboldal:    http://poliext.hu 
 
Cégünk fontosnak tartja a magánélet és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti 
kapcsolataiban. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi 
jogszabályok, valamint és a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el. 
 
A Tájékoztató tárgya 
A Tájékoztató tájékoztatni kívánja Önt arról, hogy a Poliext Kft. miként használja fel a személyes adatokat, 
milyen információkat gyűjt és értékel ki a Weboldala használóiról, az adatokat miként használja fel, mi az 
adatkezelés célja és jogalapja.  
 
Adatkezelő 
Cégnév:   Poliext Kft.  

Cím:    6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Hungary 

Adószám:    10567423-2-03 

Telefonszám:    +36 (76) 415-770 

Cégjegyzékszám:   03-09-100661 

E-mail:    poliext@poliext.hu 
Weboldal:    http://www.poliext.hu 

Adatvédelmi tisztviselő:  Sándor Dávid István 

E-mail:    sandor.david@poliext.hu 

Telefon:    +36 (30) 154-16-77 

A jelen Tájékoztató az Adatkezelőre, azaz a Poliext Kft.-re érvényes.  
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I. Regisztrációhoz kötött adatkezelés  
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő Weboldal (http://www.poliext.hu) és az Ügyfél közötti online 
felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az Ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás egyszerűsítése. 
  
Ezen adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban 
Az Adatkelő felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, nem szükséges, hogy a megadott felhasználónév és az e-
mail cím személyes adatot tartalmazzon. Az Ügyfél teljesen szabadon dönthet arról, hogy milyen 
felhasználónevet vagy e-mail címet ad meg, amely az ő kilétére utaló információt tartalmaz.  

II. Adatkezelések 
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettől gyűjt. 

Alapelv: az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az ismertetett célokra használjuk fel. 

Ezek közé a következők tartoznak:  

II.1. Hírlevél küldése 

Az Adatkezelő az általa forgalmazott termékekkel, szolgáltatásaikkal kapcsolatban elektronikus hírleveleket, 
egyéb hirdetéseket küld a poliext@poliext.hu e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus 
hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett önkéntes hozzájárulásukat adták.  

Amennyiben kitölti a hírlevélre való regisztrálást szolgáló webes űrlapot, akkor az Ön által megadott 
személyes adatokat kizárólag annak ellenőrzésére használjuk, hogy Ön-e az, aki a megadott e-mail cím 
tulajdonosa, és aki meg kívánja kapni a hírlevelet, illetve, hogy összeállítsunk egy levelezési listát és 
kielemezzük a hírlevelünk használatát. Az Ön adatai kizárólag akkor használhatók fel más célokra is, ha Ön 
hozzájárul az ilyen célú felhasználásokhoz. Hírlevelünkről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen - leiratkozhat a poliext@poliext.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, a 6000 Kecskemét, 
Matkó tanya 232. postai címre küldött levéllel, vagy a Weboldal hírlevél linkre történő kattintással. 

Adatkezelés célja: Hírlevél küldése az Adatkezelők termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos 
akciókról, programokról 

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás. az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az 
adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul 

Adatok forrása:  Érintett által megadott információ 

Kezelt adatok köre:  Név, e-mail cím 

Adatkezelés időtartama: Az Ön adatait a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás lemondásáig 
kezeljük 

http://www.poliext.hu/
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A személyes adatok tárolásának ideje  

A hírlevélnél az adatkezelés időtartama a hírlevél lemondásig tart. 

Jogok és a tulajdon védelme 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok 
rendeletei előírják a jogszerűségnek a Weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett 
jogok megvédése érdekében. 

A törvények és hasonló kötelezettségek betartása: 
Az Ön személyes adatait a következő célból továbbítjuk: 

a.) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű 
rendelkezések érvényesítése vagy betartása, 

b.) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése, 
c.) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és 
d.) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának 

megvédése. 

II.2. Kapcsolatfelvételi űrlap 
Az Adatkezelő (Poliext Kft.) az általa forgalmazott termékek, és szolgáltatások iránt érdeklődő Ügyfelek 
tájékoztatására Kapcsolatfelvételi űrlap érhető el a http://poliext.hu/contact_us Weboldalon. A 
Kapcsoltfelvételi űrlap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.  
 
Amennyiben kitölti a Kapcsoltfelvételi webes űrlapot, akkor az Ön által megadott személyes adatokat 
kizárólag annak ellenőrzésére használjuk, hogy Ön-e az, aki a megadott e-mail cím tulajdonosa, és aki meg 
kívánja kapni az igényelt információt a termékeinkről és szolgáltatásainkról. Az Ön adatai kizárólag addig és 
arra a célra használhatók fel, amíg az a kapcsolatfelvétel céljából szükséges. 
 
Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő termékeihez, szolgáltatásaihoz kapcsolódó 

információ adás 

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás. az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az 
adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul 

Adatok forrása:  Érintett által megadott információ 

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Üzenet, Telefonszám (nem kötelező), Weboldal (nem 
kötelező), Cégnév (nem kötelező) 

Adatkezelés időtartama: A Kapcsolatfelvételi űrlapon jelzett üzenet érdemi megválaszolásának 
időpontjáig, maximum 1 év 

http://poliext.hu/contact_us
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A személyes adatok tárolásának ideje  

A Kapcsolatfelvételi űrlapon jelzett üzenet érdemi megválaszolásának időpontjáig, maximum 1 év. 
 
Jogok és a tulajdon védelme 
Fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok 
rendeletei előírják a jogszerűségnek a Weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett 
jogok megvédése érdekében. 
 
A törvények és hasonló kötelezettségek betartása 

Az Ön személyes adatait a következő célból továbbítjuk: 
a.) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű 

rendelkezések érvényesítése vagy betartása, 
b.) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése, 
c.) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és 
d.) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának 

megvédése. 
 
III. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogosultságok 

 
III.1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

III.2. A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségek bármelyikén tájékoztatást kérjen 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Abban az 
esetben, amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy megismerje: 
- az Adatkezelő milyen személyes adatait; 
- milyen jogalapon; 
- milyen adatkezelési cél miatt; 
- mennyi ideig kezeli. 
  
Az érintett jogosult megismerni azt is, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely 
személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, továbbá milyen 
forrásból származnak a kezelt személyes adatai. 
 
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első ilyen 
alkalommal díjmentesen adja ki az érintettnek. Minden további esetben az Adatkezelő jogosult költségalapú 
díjat felszámítani az információk rendelkezésre bocsátásáért.  
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Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az 
Adatkezelő a hozzáférést megelőzően jogosult és köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával 
élni kívánó személy személyazonosságának egyezőségéről. Ezért a tájékoztatás, az adatokba történő 
betekintés, továbbá azokról másolat kiadása az érintett személyének azonosításához kötött. Ennek 
hiányában a hozzáféréshez való jog nem gyakorolható. 

III.3. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségek bármelyikén, hogy az Adatkezelő 
módosítsa valamely személyes adatát. A helyesbítéshez való jog gyakorlásához az szükséges, hogy az 
érintett személy hitelt érdemlő módon igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. Ebben az esetben az 
Adatkezelő a helyesbítési kérelmet a tudomás szerzéstől számított 30 napon belül teljesíti, melynek 
megtörténtéről az érintett által megadott elérhetőségén értesíti. 

III.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett a megadott elérhetőségek bármelyikén kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő 
korlátozza. A korlátozást az Adatkezelő az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az 
egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával köteles elvégezni, abban az esetben, ha  
 
- az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra 
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; 
 
- az érintett ellenzi a jogellenesnek minősülő adatkezelés során az adatok törlését, s helyette kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben). 

III.5. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett a megadott elérhetőségek bármelyikén tiltakozhat az adatkezelés ellen abban az esetben, ha 
álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal 
összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ilyen esetben az Adatkezelőt terheli annak igazolása, hogy a 
személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

III.6. A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll 
fenn. 
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III.7. Jogorvoslathoz való jog 

Abban az esetben, ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

- panaszt nyújthat be az Adatkezelőhöz 

a 6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Hungary postacímen vagy a poliext@poliext.hu e-mail címen 
 
- Panasszal élhet a hatóságnál 
 
Eljáró hatóság:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Tel.:    +36 (1) 391-1400 
Honlap:   http://www.naih.hu 
E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 
   
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. 
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 
(ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag-kereso oldalon. Az 
Adatkezelő székhelye szerint a perre a Kecskeméti Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

IV. Adatbiztonság 
Az Adatkezelő megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön személyes információi 
titkosságának és integritásának biztosítása érdekében. Mindazonáltal, tekintettel az internet természetére, 
szeretnénk felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy előfordulhatnak biztonsági rések az interneten keresztül 
történő adatküldés terén (pl. e-mailben történő kommunikálás), és az adatoknak a harmadik felek általi 
hozzáférése ellen nem garantálható teljes védelem. 

V. Információgyűjtés 
 
V.1. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok 
A Weboldalunkon elérhető online szolgáltatásaink használata nem igényli a személyes adatok megadását. 
Letöltések nem kötöttek regisztrációhoz. Ha például szeretné megkapni a Weboldalunkon ajánlott Hírlevelet, 
elkérjük az Ön e-mail címét, és olyan információk megadását is kérjük, amelyek lehetővé teszik számunkra 
annak ellenőrzését, hogy valóban Ön-e a megadott e-mail cím tulajdonosa. 
 
V.2. Automatikusan gyűjtött adatok 
Az adatbiztonság miatt és a felhasználóbarátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk 
az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az 
operációs rendszer, a Weboldalunk előtt utoljára felkeresett Weboldal adatait, a Weboldalunkon tett 
látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is. 

mailto:poliext@poliext.hu
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Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk 
azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő 
használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk. 

V.3. Sütik és webjelzők 

Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik 
nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis 
adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és 
biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják. 

V.4. Sütik (Cookies) 

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor 
automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén 
maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, 
hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis 
harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató 
adatvédelmi szabályainál. 
A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést 
kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy 
megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik 
fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban 
mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem 
lesznek teljesen elérhetők.  

V.5. Webjelzők 

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a Weboldalunk 
vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan 
webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött 
linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak 
a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-
mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket. 

V.6. Webelemzés 

A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online 
szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzést használja. Az erre a célra használt adatok típusa 
kizárólag nem személyes adat. 
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V.7. Google Analytics: 

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere 
sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön 
miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására 
vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. 
Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai 
Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben 
továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a 
Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online 
szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az 
online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson 
a Weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem 
vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő 
beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az 
online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi 
felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi 
szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: 
www.google.com/analytics/terms/gb.html vagy a https://www.google.com/policies/ 

Tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. 

Módosítás dátuma:  

Kecskemét, 2022.02.24. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.google.com/policies/
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