
ADATVÉDELEM

A Denticare-Gate Kft. (a továbbiakban „Adatkezelő”) által kezelt www.biointimo.org honlap
(a  továbbiakban  „a  honlap”)  tiszteletben  tartja  az  internetes  oldalt  felkereső  személyek
személyes  adatokhoz  fűződő  jogait.  A hatályos  magyar  és  Eu-s  jogszabályok  vonatkozó
rendelkezései  alapján  a  honlapon  történő  kapcsolatfelvételhez  szükséges  adataid
megadásával  és  külön  kifejezett  hozzájárulásaiddal  jóváhagyod,  hogy  az  adataidat  az
Adatkezelő szükség szerint, a Veled való kapcsolattartás keretében, a hivatkozott jogszabályi
előírások betartása mellett felhasználja. 

Adatkezelésünk nyilvántartási számai:  NAIH-117725/2017; NAIH-122608/2017 

Felhívjuk  a  figyelmedet  arra,  hogy  amennyiben  14.  életéven  felüli  vagy,  adatközlésed
önkéntes. Amennyiben 14 éven aluli vagy, csak külön szülői hozzájárulással iratkozhatsz fel ,
melyet  előzetesen  köteles  vagy  írásban  megküldni  nekünk  hivatalos  e-mail  vagy  levél
címünkre. Bármikor jogosult vagy az adatkezelésről  tájékoztatást kérni, bármikor ki tudod
kérni a rólad tárolt adatokat, valamint kérheted tárolt adataid helyesbítését vagy törlését is
az Adatkezelő Újlengyel, Határ út 12. címre küldött  levélben,  vagy az  info@biointimo.org,
vagy a denticaregate@gmail.com  e-mail címre küldött e-mailben.

A  hírlevél  feliratkozási  adatlapot  csak  akkor  töltsd  ki, ha  ezt a  jelen  adatkezelési
nyilatkozatot előzetesen elolvastad, megértetted, és kifejezetten elfogadod az itt leírtakat,
valamint hozzájárulsz ahhoz is, hogy neked a jövőben promóciós vagy tájékoztató jellegű
elektronikus leveleket küldjünk.   A feliratkozási adatlap kitöltése során egy nevet és egy e-
mail  címet kell  megadnod,  amelynek  segítségével  elektronikusan  el  tudunk  Téged  érni.
Emellett mivel mi döntően a termékeinkről küldünk tájékoztatást hírlevélben, ezért a sikeres
regisztrációhoz ki kell pipálnod az űrlap alatt lévő két jelölő négyzetet is:

• Az első  jelölőnégyzet  kipipálásával  kifejezed  azt,  hogy  elolvastad,  megértetted  és
magadra nézve kötelezően elfogadod a jelen nyilatkozatban foglaltakat. 

• A  második  jelölő  négyzet  kipipálásával hozzájárulsz  ahhoz,  hogy  a  jövőben
különböző  női  témákról  elektronikus  hírlevelet, vagy  pedig  a  termékeinkről,  az
aktuális  akcióikról  promóciós  célú  digitális  direkt  marketing ajánlatot küldjünk
neked a feliratkozásnál megadott e-mail címedre.

• Az  adatkezelési  nyilatkozat  elfogadásával  egyidejűleg  hozzájárulsz  ahhoz  is,  hogy
részedre  a  az  Adatkezelő  adott  esetben  olyan  nyereményjátékban,  amelynek  díja
termékminta, vagy egyéb nyeremény, postai úton a megnyert díjat kiküldje az általad
külön kérésre megadható postázási címre.

A hírlevél folyamról a később bármikor leiratkozhatsz.

Az adatkezelés  célja,  hogy közted  mint  felhasználó  és  köztünk  mint  Adatkezelő  között  a
kapcsolattartás  folyamatos  legyen.  Az rendelkezésünkre  bocsátott  adataidat  célhoz kötötten,
kizárólag a kapcsolattartás során és annak érdekében tároljuk. 

Törvényi hatály

A jelen  Adatvédelmi  Nyilvatkozat   a  www.biointimo.org weboldal  feliratkozási  űrlapját
kitöltő, valamint a Biointimo márkával kapcsolatos minden további adatgyűjtésben (pl.:

1

http://www.biointimo.org/
http://www.biointimo.org/
mailto:denticaregate@gmail.com
mailto:info@biointimo.org


facebook érdeklődő keresési hirdetések, google űrlapok, stb)  részt vevő személyek adatainak
kezelését határozza meg. 
Az  Adatkezelő  adatkezelésére  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvénynek  (a  továbbiakban:  Info  tv.)
megfelelő  adatkezelési  szabályai  vonatkoznak,   valamint  az  adatkezelésre  kiterjed  a  2018.
május  25-től  hatályos  Európai  Uniós  General  Data  Protection Regulation  (GDPR)  (EU)
2016/679  rendelete is

Adatkezelés kötelező elemei

1. Az adatkezelő megnevezése, hivatalos címe, cégjegyzék száma:
Adatkezelő neve: Denticare-Gate Kft. 
Címe: 2724 Újlengyel, Határ út 12., 
képviseli: Maia Davidson ügyvezető, 
adószáma: 24662992-2-13; 
cégjegyzék szám: 13-09-165156) mint  (a továbbiakban: Adatkezelő) 
hivatalos küldő cím: info@biointimo.org 

2.) Adatfeldolgozók, segítők adatai:
Amikor  regisztrálsz  a  www.biointimo.org honlapra,  az  adataid  a  tárhely  üzemeltető
www.wix.com internetes  oldal  szervereire  futnak  be  és  automatikusan  ott  is  tárolódnak.
Üzemeltető neve: Wix.com LTD; adószám: VAT ID: EU442008451
Címe: PO box 40190 San Francisco, CA United States;
Adatvédelmi  irányelvei:  https://support.wix.com/en/article/general-data-protection-regulation-
gdpr 

A többi  adatkezelésben  eljáró  partnerünk  akiknek  a  platformján  Adatkezelőként  adatokat
gyűjthetünk, a felhő alapú szolgáltatók, úgy mint videómegosztók, közösségi oldalak,  (pl. a
www.facebook.com és a www.google.com) valamint ezek adatkezelésben érintett termékei. 

1.) Üzemeltető neve: Facebook Ireland Limited 
www.facebook.com 
Címe:4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
adószáma: VAT Reg. No. IE9692928F 
Adatvédelmi irányelvei: 
https://www.facebook.com/help/443357099140264helpref=about_content 

2.) Üzemeltető neve: Google LLC (“Google”) 
honlapja: www.google.com  
Címe: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.  
Adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?gl=US&hl=hu 

3.) Üzemeltető: TYPEFORM S.L. 
honlapja: https://www.typeform.com 
Címe: Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanyolország
adószáma: B65831836,
Adatvédelmi irányelvei: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt 
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Adatkezelés módszere és adat - továbbítás
Jelen szabályzat jóváhagyásával elfogadod, hogy az adataidat fent felsorolt weboldalak belső
leírása szerint felhő alapú alkalmazásokban is kezelhetjük, - ahol ez felmerül, vagy szükséges, -
valamint  a  saját  számítógépünkre  lementve  dokumentálhatjuk.  Mivel  a  hírlevél
feliratkozáshoz és hírlevél kiküldéshez a honlapunkba beépített  felhő alapú hírlevél küldő
alkalmazást  (https://www.wix.com/shoutout/email-marketing)  használjuk  esősorban,  ezért  a
honlapunk szerverein tárolt adataidat felhőből is felhasználhatjuk. Elfogadod, hogy adataidat
elsősorban közvetlenül a felhőben kezeljük.
Ha  feliratkozol  hozzánk,  akkor  elfogadod,  hogy  adataid  általunk  történő  használatához  és
kezeléséhez nem szükséges azok letöltése. 
Természetesen  kérésedre adataidat  letöltjük, és  kezeléshez  a  felhőben  tárolt  állapotban
másolatban kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kiadjuk Neked. 
Adataidat - ha ezt külön kéred tőlünk -  a fent megjelölt weboldalak kezelő felületeiről az ott
megadott leírások alapján kiexportálva továbbítjuk, vagy Neked, vagy általad meghatározott 3.
személy(ek)nek. Így kell tennünk akkor is, ha ezt törvényi kötelezettség alapján a hatóság kéri
tőlünk. 

3.) Az adatkezelés céljai, és időtartama:
Adatkezelés céljai:

1. hírleveleken  keresztül  történő  információ  küldés:  női  témák,  és  menstruációval
összefüggő érdekességek;

2. promóciós célú tájékoztatás termék akcióinkról,  újdonságainkról,  termék-specifikus
cikkekről, blogbejegyzésekről, vagy partnerekkel készített interjúkról;

3. szintén promóciós célú nyereményjáték felhívás  termékminta és egyéb nyeremények
kiküldéséhez.

A  megadott  személyes  adataidat  a  működésünktől  eltérő  célokra  nem  használjuk  fel.
Személyes  adataid  harmadik  személynek vagy hatóságok számára  történő kiadása  -  hacsak
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel-  csak előzetes, kifejezett hozzájárulásod
esetén  lehetséges,  és  ha  erre  lenne  szükség,  elektronikus  levélben  külön  hozzájárulásodat
megkérjük Tőled.

Az  általad  rendelkezésre  bocsátott  adatok  valódiságáért azonban  felelősséget  nem
vállalunk. A megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az azokat megadó személy azaz
Te mint  felhasználó  felelsz.  Az e-mail  címed megadásakor  egyben kizárólagos felelősséget
vállalsz azért,  hogy a megadott  e-mail  címmel kizárólag Te rendelkezel,  és csak Te veszed
igénybe hírlevél szolgáltatásunkat, valamint hogy a megadott adatok nem máshoz tartoznak.
A felelősségvállalásra  tekintettel  egy  megadott  e-mail  címmel  kapcsolatban  felmerülő
mindennemű  felelősség  kizárólag  azt  a  felhasználót  terheli,  aki  az  e-mail  címet
regisztrálta.

Adatkezelés időtartama:
Az adataidat határozatlan ideig kezeljük, tehát addig, amíg 

• Te a saját döntés alapján a hozzájárulásodat vissza nem vonod, vagy addig, amíg 
• kéred adataid törlését, vagy helyesbítését, vagy addig, amíg 
• adataid kezelése már okafogyottá válik valamiért.

Az adatkezelés alá eső személyes adatok lehetséges köre:
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Amikor hozzánk regisztrálsz,  jellemzően csak ezt a két adatot kérjük el a kapcsolattartáshoz:
Név,
Saját működő  e-mail cím

Valamint, ezeket a további adatokat is elkérhetjük, amennyiben azt aktuális nyereményjáték,
promóciós  felhívás,  vagy  partneri  együttműködéshez  kapcsolódó  termékminta  kiküldés
megkívánja:
Kor,
Lakhely városa
Telefonszám
Postázási cím,
Számlázási cím,
Megrendelt csomag azonosítója,
Nyereményjáték  azonosítója
Promóciós kód
Megjegyzések.

Az  adatkezelések folyamatai:
A legalapvetőbb  és  leggyakoribb  adatkezelés  amelyet  végzünk,  a  honlapunkon  történő
hírlevél  feliratkozásból  származó  adatok  kezelése,  letöltése,  használata,  elsősorban  és
majdnem kizárólag elektronikus hírlevél kiküldésére.

Adatkezelésnek minősül a közösségi oldalak rendszerein keresztül gyűjtött adatok folyamatos
letöltése, mentése, és a meglévő hírlevél adatbázisokhoz felöltése is. Amikor  közösségi oldalon
adatot gyűjtünk, akkor egyértelművé tesszük számodra az adatgyűjtés célját és az adatkezelő
személyét. 

A hírlevél feliratkozás folyamata így zajlik:
A honlap működése során technikailag  rögzítésre  kerülő  adatok: az  érintett  feliratkozó
számítógépének  azon  adatai,  melyek  a  regisztráció  során  generálódnak  és  melyeket  az
adatkezelő  honlapjába  épített  hírlevél  küldő  alkalmazás  rendszere  a  technikai  folyamatok
automatikus  eredményeként  rögzít.  Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  személyes  adatokat
(vagyis a nevet, és az e-mail címet) a rendszer csak az érintett alany külön hozzájárulásainak
(vagyis a hírlevélre feliratkozást jóváhagyó a jelölőnégyzet kipipálásával és a jelen szabályzat
elfogadását  jelölő  négyzet  kipipálásával  )  regisztrálásával  naplózza  automatikusan  .  Ezen
adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével
- össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és a szerverek tulajdonosai
férnek hozzá.

3. A sütik (cookie-k) alkalmazása:
Az  adatkezelő  a  testre  szabott  kiszolgálás  érdekében  a  felhasználó  számítógépén  kis
adatcsomagot,  ún.  sütit  (cookie)  helyez  el  és  olvas  vissza.  Ha  a  böngésző  visszaküld  egy
korábban  elmentett  sütit,  a  sütit  kezelő  szolgáltatónak  lehetősége  van  összekapcsolni  a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A
sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását.  A sütik  kezelésére általában a  böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4. Az adatkezelés jogalapja,
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Azért  szükséges  a  folyamatos  adatgyűjtés,  kezelés,  feldogozás,  és  tárolás,  mert  az
Adatkezelőnek jogos érdeke, hogy kapcsolatba kerüljön a számára potenciális vásárlókkal, és
őket  a  termékekről  megfelelő  információval  lássa el.  Fontos  ahhoz is,  hogy az Adatkezelő
közösséget építsen, hogy a Biointimo márka jó hírnevét építse, hogy üzleti-partneri kapcsolatok
építésével kommunikációs szinergiákat teremtsen (pl. közös nyereményjáték egy partnerrel), és
ezzel az Adatkezelő a saját piaci pozícióját erősítse.
Az  adatkezelésre  csakis  a  Te  önkéntes,  megfelelő  előzetes  tájékoztatáson  alapuló
hozzájárulásod alapján kerülhet sor. Ennek révén beleegyezel,  és kifejezetten hozzájárulást
adsz  az  Adatkezelőnek  ahhoz,  hogy  a  hírlevél  feliratkozás  során  közölt  személyes  adataid
kezelésre és felhasználásra kerüljenek. 
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló  2011.  évi  CXII.  tv.  (Infotv.)  5.§  (1)  bek.  a)  pontja  szerint az  érintett  önkéntes
hozzájárulása. A hozzájárulást  az egyes adatkezelések tekintetében vagy az egyes weboldalak
használatával, vagy az adatkezelővel való kapcsolatfelvétellel, de mindenképpen  a kérdéses
adatok önkéntes megadásával adod meg. A GDPR rendelet szerint csak akkor kezelhetjük az
adataidat,  ha  önként  és  kifejezetten  hozzájárulsz  ahhoz,  hogy  mint  Adatkezelő  a  jövőben
hírleveleket küldjünk  Neked,  valamint  kifejezetten  nyilatkozol  arról,  hogy  elolvastad,
megértetted,  és  magadra  nézve  kötelezően  elfogadod  a  jelen  adatkezelési  szabályzatban
foglaltakat. 

5. Az adatkezelés  időtartama, adattárolás, adatok törlése:
A  hírlevél  feliratkozás  során  kötelezően  megadott  személyes  adatok  kezelése  a
kapcsolatfelvétellel kezdődik és az adat törléséig tart.  
Az  Adatkezelő  számítógépére  letöltött  adatokat  folyamatosan  gyűjti  az  előző  letöltés
időpontjától  a  következő  letöltés  időpontjáig  jelzett,  sorszámozott  fájlban.  Az  adatkezelés
felhőben történik, ezért az adatok lementése adattárolásnak minősül.
Amennyiben  kéred  az  adataid  törlését,  vagy  helyesbítését,  úgy  azt  mind  a  saját  adattároló
nyilvántartásunkban, mind az adatkezelő felhőben töröljük, illetve módosítjuk. 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:
Az adataidat  elsősorban  az  Adatkezelő  munkatársai  jogosultak  megismerni,  és  kezelni  így
harmadik  feleknek  nem  továbbíthatják  azokat  a  Te  kérésed  vagy  kifejezett  hozzájárulásod
nélkül.  Kivételt  képez  ez  alól,  amikor  adott  helyzetben  az  adattovábbítás  feltétlenül
szükséges, vagy amikor ezt az Adatkezelő nyomós jogos érdeke megkívánja,(pl. érdekütközés,
peres, vagy hatósági ügy) vagy amikor Te mint érintett is el is elvárnád ezt az Adatkezelőtől (pl.
ha egy facebook nyereményjáték győztese éppen Te lettél, akkor ezt a közösség mellett Te is
nyilvánosan szeretnéd megtudni)  Ilyen  esetekben hatványozottan  ügyel  az  Adatkezelő  arra,
hogy  csakis  azt  a  legminimálisabb adatot  tegye  közzé,  amely  már  elégséges  a  kérdéses
személy, adott esetben  a Te beazonosításodhoz. 
Az informatikai rendszer üzemeltetése, esetleges megrendelések teljesítése, vagy elszámolás
rendezése körében az Adatkezelő  külső személyeket vehet igénybe az adatkezeléshez vagy
feldolgozáshoz.  Adatkezelő  az  ilyen  külső  közreműködők  adatkezelési  gyakorlatáért
semmilyen felelősséget nem vállal. Személyes adataidnak harmadik személyek részére történő
célzott továbbítására és használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott
esetben,  vagy  a  Te  hozzájárulásod  alapján,  kerülhet  sor,  vagy  amennyiben  ez  jogos  érdek
alapján szükséges.
Harmadik feleknek az ő reklám-céljaikra az adataidat nem továbbítjuk, azokat kizárólag saját
céljaink  érdekében  továbbíthatjuk  harmadik  közreműködő  feleknek.  Azonban  fontos,  hogy
ilyen  közreműködőnek  számítanak  azok  a  közösségi  oldalak  is,  akiknek  nem továbbítunk,
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hanem  akiktől  éppen  az  adatok  származhatnak,  mert  elsődleges  adatgyűjtést  végeznek  a
részünkre mint az Adatkezelő részére. (pl. érdeklődő keresési űrlapok)

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az általa  kezelt, Rád vonatkozó
személyes  adatokról,  továbbá  bármikor  módosíthatod,  vagy  helyesbítheted  vagy  akár
töröltetheted  is  azokat.  Tiltakozhatsz  az  adatkezelés  ellen.  Az  Adatkezelő  a  kérésedre
tájékoztatást ad a rád vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról,  továbbá arról,  hogy kik és  milyen célból  kapják  vagy kapták  meg adataidat
Adatkezelő  a  kérelem  benyújtásától  számított  30  napon  belül  írásban  adja  meg  a  kért
tájékoztatást a részedre. Bármikor jogosult vagy a helytelenül rögzített adataidnak a törlését
kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez
esetben  azok  nem lesznek  újra  helyreállíthatók.  A törlés  nem vonatkozik  a  jogszabály  (pl.
számviteli  szabályozás)  alapján  szükséges  adatkezelésekre,  azokat  adatkezelő  a  szükséges
időtartamig megőrzi,  valamint  azokra az adataidra sem, amelyeket  az  Adatkezelő  valamely
nyomós okból vagy jogos érdeke miatt kénytelen megőrizni.

Igény  érvényesíts:  A vonatkozó  jogszabályok,  így  különösen  az  Infotv.,valamint  a  Polgári
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheted jogaidat, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhatsz az Adatkezelő
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panaszod esetén.
Amennyiben  a  hírlevél  feliratkozásnál,  vagy  bármely  más  Adatkezelő  által  biztosított
szolgáltatás  vagy  rendelkezésre  bocsátott  termék/  termékminta  esetén  a  Veled  való
kapcsolatfelvétel  során  harmadik  fél  vagy  szándékosan  valótlan  adatokat  ad  meg,  vagy  a
weboldalak  vagy  honlap  használata  során  bármilyen  módon  kárt  okoz,  úgy  az  Adatkezelő
jogosult a Veled szemben szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden
tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából.
8. Az e-mail címek felhasználása:
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére,  így  azokat  csak  az  alábbiakban  meghatározott  módon  használja  fel  a
kapcsolattartás során.
Az  e-mail  címek  kezelése  elsősorban  a  Te  beazonosításodat,  illetve  a  számodra  kiküldött
hírlevelek és promóciós clú közlések mellett  a Te részedről  felmerülő kérdések közlését  és
megválaszolását is szolgálja a kapcsolattartás során, így elsősorban ezek érdekében kerül sor e-
mail küldésére.

9. Egyéb rendelkezések:
Adatkezelő  számítástechnikai  rendszere  a  Te  aktivitásaidról  adatokat  gyűjthet,  melyek nem
kapcsolhatóak  össze  az  általad  a  kapcsolatfelvételkor  megadott  egyéb  adatokkal,  sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adataidat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről Téged tájékoztat, és lehetőséget biztosít számodra, hogy
a  felhasználást  megtiltsd.  Adatkezelő  kötelezi  magát,  hogy  gondoskodik  az  adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt,  illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden tőle telhetőt megtesz
annak  érdekében,  hogy  megakadályozza  azok  megsemmisülését,  jogosulatlan  hozzáférését,
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatgyűjtést végző közreműködő személyek
tevékenységéért  azonban és  az ő rendszereikben bekövetkező váratlan történésekért  viszont
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semmiféle felelősséget nem vállalhat és nem is vállal.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. 
A GDPR  vonatkozó  szabályainak  2018.  május  25-ei  hatályba  lépését  követően  kifejezett
hozzájárulással  és  a  hírlevél  feliratkozással  maradéktalanul  elfogadod  a  fenti  módosított
szabályzatban foglaltakat.

Kelt, Újlengyel, 2018. május 24. 
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