
	  

	  

 
 
Adatkezelési információk: 
  
A Nyomdasegédanyag.hu internetes áruház felhasználói adatokat gyűjt! 
  
Magánszemélyek esetében név, telefonszám, ország, város, utca, házszám, 
felhasználói e-mail cím és titkosított jelszó adatokat gyűjtünk. Mindezen 
adatokat az áruházba való belépéshez, kapcsolattartásra és termék 
szállítására, számlázására használjuk fel törvényes kereteken belül. 
Cégek esetében cégnév, adószám, telefonszám, kontaktszemély neve, 
ország, város, utca, házszám, felhasználói e-mail cím és titkosított jelszó 
adatokat gyűjtjük. Mindezen adatokat az áruházba való belépéshez, 
kapcsolattartásra és termék szállítására, számlázására használjuk fel 
törvényes kereteken belül. 
Magánszemélyek és cégek megtagadhatják a mindennemű adataik gyűjtését, 
ha nem fogadják el a felhasználói feltételeket, ekkor semmilyen adat nem 
kerül rögzítésre. 
Magánszemélyek és cégek esetében lehetőséget adunk géptípusaik 
megadására és hírlevél elfogadására, mely adatokat rögzítjük és személyre 
szabott hírlevél küldésére használjuk fel, ezzel kiszűrjük a felesleges, nem 
megfelelő géptípusokra küldött akciós és marketing üzeneteket. 
A vásárlók adatait korlátlan ideig tároljuk szerverünkön, és egyéni kérésre 
töröljük. 
Ha szeretné, hogy töröljük az Ön adatait e-maiben kérheti ezt 
az info@nyomdasegedanyag.hu vagy az info@nysa.hu e-mail címen. 
Az adatok megismerésére jogosult személyek és cégek neve: 
Dohány Szilárd 5500 Gyomaendrőd Kőrösi Csoma Sándor út 2., Levelezési 
cím: 2310 Szigetszentmiklós Napfény utca 16/1/5., Adószám: 63402878-2-24, 
Nyilvántartási szám: 6385170, Felelős személy: Dohány Szilárd mint 
internetes áruház tulajdonos, 
manroland Magyarország Kft., 1097 Budapest Táblás út 36-38., Telefonszám: 
+361-326-0907, Faxszám: +361-326-0901, Adószám:  12028546-2-43, EU 
adószám: HU 12028546, Cégjegyzékszám: 01-09-368976, ÁNTSZ engedély 
szám: 08121338, Bankszámlaszám: Unicredit 10918001-00000005-
05930031, Felelős személy: Kelemen György mint internetes áruház bérlő, 
továbbá  
a szállítást végző cég. 
A felek között felmerülő jogviták eldöntésére az alperes székhelye szerinti 
bíróság illetékes. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintettek kizárólag az áruházba való 
belépésre, számlázásra, az áru kiszállítására és, ha hozzájárult, hírlevél 
küldésére használják. 
Adatkezezést adatvédelmi nyilvántartásba vette a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hivatal, melynek adatkezelési nyilvántartási számai: 
  
 
 



	  

	  

 
 
Dohány Szilárd 5500 Gyomaendrőd Kőrösi Csoma Sándor út 2. : 
NAIH-69868/2013. (a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis 
kezelése) 
NAIH-69870/2013. (Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis) 
manroland Magyarország Kft., 1097 Budapest Táblás út 36-38. : 
NAIH-70263/2013. (a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis 
kezelése) 
NAIH-70264/2013. (Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis) 
  
  
Adatainak módosítása: 
A manroland Magyarország Kft. lehetőséget nyújt a felhasználónak adatai 
módosításához illetve regisztrációjának megszűntetéséhez az adatai 
módosítása menüpontban. 
 
A manroland Magyarország Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen 
közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Nyomdasegédanyag.hu webáruházhoz 
való internetes csatlakozás miatt következett be! 
A manroland Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a 
Nyomdasegédanyag.hu webáruház szerződési feltételeit részben vagy 
egészben bármikor módosíthatsa. A webáruház szerződési feltételei és annak 
mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A webáruház szerződési 
feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a manroland Magyarország 
Kft. a Nyomdasegédanyag.hu webáruház-szolgáltatást biztosítja. 
  
Fontos jogszabályok: 
 
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi 
LXIII. törvényben lévő feltételek ismertetése. 
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 
1998. évi VI. 
törvényben lévő feltételek ismertetése. 
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben lévő feltételek 
ismertese. 
- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
CXII. törvényben lévő feltételek ismertetése.  
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről 
- 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről. 
-  2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 
-  2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 
 
 



	  

	  

 
-  2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 
-  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
-  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
-  2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A Kormány 
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 
2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 
-  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról 
-  49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében 
érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről 
-  1959. IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
  
 
 
Ügyfélszolgálat: 
Dohány Szilárd 
Telefonszám: +3670-947-9327 
E-mail: info@nysa.hu, info@nyomdasegedanyag.hu 
1097 Budapest Táblás út 36-38. manroland Magyarország Kft. 
 


