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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
Az ERDOBA Kft. hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapjait meglátogató ügyfelek 
személyes adatainak védelmére. 

Amennyiben Ön honlapjainkon keresztül vagy az ott található e-mail címek 
valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, 
hogy azokat cégünk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és 
kezelje. 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott 
(azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható. 

Cégünk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes 
adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, 
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Cégünk a személyes 
adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban 
meghatározott esetekben a törvény ezt lehetővé teszi. 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle 
személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan 
szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és 
azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat társaságunk szigorúan 
bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek 
hozzá. 

A Vevő adatait a szerződés teljesítéséig tároljuk. Cégünk a Vevők adatait harmadik félnek 
nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk partnereként 
működik. Ebben az esetben a harmadik fél, cégünk partnere a személyes adatokat semmilyen 
módon nem jogosult megőrizni, illetve további személynek átadni. Adatainak kezelésekor az 
Adatvédelmi Törvényekben meghatározott módon járunk el. 
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A szolgáltató adatai: 
A szolgáltató neve: ERDOBA Kft. 
A szolgáltató székhelye: 5100, Jászberény Pesti u.14. 
A szolgáltató elérhetősége: info@traffipaxbolt.hu  
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 16-09-014182  
A szolgáltató adószáma: 23900444-2-16 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató neve: Leg-leg-leg Bt. 
A tárhely-szolgáltató címe: 5000 Szolnok, Horgász út 34.
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.webidea.hu

Nyílvántartást vezető szerv: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hírlevél feliratkozás 
A honlapjainkon található hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, hírlevél kizárólag az érintett 
előzetes hozzájárulása után kerül kiküldésre. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni, az e-
mailben küldött levelek végén található linken keresztül, vagy válaszlevélben kérve azt. A 
honlap tulajdonosa a Hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatokat 
bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé. 
Kezelt adatok: név, e-mail, dátum 

Cookie-k kezelése 
Honlapjaink egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhatják a felhasználói élmény 
fokozása érdekében. A sütik további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve 
segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. A sütik nem gyűjtenek össze 
olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt. Az egyetlen olyan személyes 
azonosító információ, amelyet az ERDOBA Kft. közvetlenül begyűjt, az az Ön által 
önkéntesen megadott információ. Harmadik felek (nem az ERDOBA Kft.) is tárolhatnak 
cookie-kat az Ön számítógépén az ERDOBA Kft. Honlapjain tett látogatása során. Ezek a 
cookie-k az Ön által látogatottól eltérő (nem ERDOBA Kft) tartományból származnak. 

Kapcsolat és érdeklődés űrlapok 
A honlapon található űrlapok kitöltése önkéntes, a megadott személyes adatok nem kerülnek 
felhasználásra direkt marketing célokra, kizárólag a kapcsolatfelvétel megkönnyítését 
szolgálják. 
Kezelt adatok: név, cégnév, e-mail, dátum 

Honlap látogatottság 
A honlap tulajdonosa a látogatottságának mérésére a Google Analytics szolgáltatást használja. 
A szolgáltatás igénybevétele során a látogató adatai tárolásra kerülnek. Ilyen például: IP cím, 
böngésző, operációs rendszer típusa, előzetesen meglátogatott oldal címe, internetes cookie, 
oldalra való belépés, távozás ideje. Az adatok kezelésének feltételeiről további információ a 
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ oldalon olvasható. 

Facebook 
Amennyiben a honlaplátogató a Tetszik gombot megnyomva "lájkolja" az oldalt, személye, 
tevékenysége láthatóvá, visszakereshetővé, beazonosíthatóvá válik. Ehhez a Facebook-ra való 
regisztráció során előzetesen már hozzájárulását adta. A Facebook adatkezeléséről szóló 
további információt itt találhat: http://www.facebook.com/about/privacy/ 
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