Adatvédelmi nyilatkozat
A jelen Nyilatkozat célja, hogy rögzítse az alulírott Urban Food Kſt által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket.
Cégünk figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos
adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően, az adatkezeléshez kapcsolódó fontosabb
nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
Ezúton tájékoztatjuk a látogatóinkat, hogy www.urbanfood.hu weboldalon hírlevelekre történő
feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Urban Food Kſt hírlevelet küldjön Önnek, és az Ön által
ehhez megadott e-mail címét és nevét nyilvántartsa, kezelje, illetve 3. személynek mint technikai
közreműködőnek az adatfeldolgozás során – a jogszabályi előírások betartása mellett – átadja. A
hírlevélben – annak típusától függően – heti vagy havi rendszerességgel kap tájékoztatást az új
szolgáltatásainkról, akcióinkról, programokról és hasznos információkról. A hírlevelek
reklámüzeneteket tartalmazhatnak.
Az Ön által megadott adatokat az urbanfood.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési
feltételek későbbi bizonyítása, illetve amennyiben ezt jelezte a regisztráció folyamán akkor hírlevél
küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés
teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az urbanfood.hu - tól
kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére
továbbadni.
Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
E-kereskedelmi törvény
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a
távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot,
információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt
vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő jelen
tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-
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kat használjon a Weboldallal összefüggésben.
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata
során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok
automatikus eredményeként rögzítenek. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem
kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen
adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer
szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb
webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által
üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat
az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal
látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az
információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály
kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához
igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről
a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).
Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik
meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó
korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan –
jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).
A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising
Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók
cookie-jait is letilthatják.
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott
adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen
felelősséget nem vállal.
A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és
az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra
alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően
működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése,
és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási
tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi
adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal
használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben
kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

hello@urbanfood.hu

www.urbanfood.hu

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Urban Food Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A
www.urbanfood.hu és aldomain oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar
törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában
történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden
további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Hírlevélre feliratkozással, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
A szolgáltató neve: Urban Food Kft
A szolgáltató székhelye: 2092 Budakeszi Szél utca 10
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@urbanfood.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-187648
A szolgáltató adószáma: 25969876-2-13
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-131971/2017.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Rackhost Zrt.
A tárhely-szolgáltató címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@rackhost.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.rackhost.hu
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