
Adatkezelési tájékoztató 

a www.b2p2.eu weboldalhoz 

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA 
A www.b2p2.eu (a továbbiakban Weboldal) üzemeltetője a Fontanus Központ K@. (székhely: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 3., 3. em. 2. a.; cégjegyzékszám: 01-09-206800; adószám: 24260246-2-41, 
továbbiakban: Adatkezelő) jelen formában tájékoztatja a Felhasználókat (továbbiakban: ÉrinteXek) a 
weboldalon történő adatkezelésekről, valamint az általa nyújtoX szolgáltatásokkal kapcsolatban 
keletkező adatkezelésekről a GDPR-ral összhangban. A Weboldalról az ÉrinteXek az Adatkezelő által 
közzéteX tartalmakról, szolgáltatásokról szerezhetnek információkat. Az Adatkezelő kiemelten 
fontosnak tartja az ÉrinteXek információs önrendelkezési jogának ^szteletben tartását. Adatkezelő a 
felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, amely az adatok további biztonságát garantálja. 

2. FOGALMAK 
A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és értelmezésük: 

• ÉrinteH: bármely információ alapján azonosítoX vagy azonosítható természetes személy; 

• Személyes adat: azonosítoX vagy azonosítható természetes személyre (az ÉrinteX) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közveteX 
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy tes^, fiziológiai, gene^kai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együX meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automa^zált vagy nem 
automa^zált módon végzeX bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

• AdaHovábbítás: az adat meghatározoX harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 

• Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

• AdaHörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 

• Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

• Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az ÉrinteXel, az adatkezelővel, az 
adabeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adabeldolgozó 
közvetlen irányítása alaX a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 
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• Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

• AdaTeldolgozás: Adatkezelő által végzeX adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazoX módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon 
végzik; 

• AdaTeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

• Az ÉrinteH hozzájárulása: az ÉrinteX akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az ÉrinteX nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 

• CímzeH: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül aXól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzeXnek; az 
említeX adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

• Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbítoX, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményez. 

Jelen tájékoztató által használt fogalmak összhangban vannak 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.),  

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR), 

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (továbbiakban Ptk.), 

• A Nemze^ Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi 
követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival. 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési 
tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a 
www.b2p2.eu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési 
tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről. 

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZ ADATKEZELÉS HELYE: 
Az adatok kezelője a honlap üzemeltetője a Fontanus Központ K@. 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3., 3. em. 2. a. 

Telefon: +36-1/312-4007 

E-mail: info@b2p2.eu 

Az adatkezelés helye: Magyarország. 
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4. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, ESETKÖREI 
Az Adatkezelő adatkezelése a lent meghatározoX esetekben a következő jogalapok szerint történik: 

4.1.Honlap látogatása során keletkező személyes adatok (cookie-k, sühk): 

Az ÉrinteXeknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében 
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alaX. 

4.2.E-mail levelezések 
Amennyiben a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználóknak kérdése, 
problémája van, a honlapon megadoX e-mail címen (info@b2p2.eu) kapcsolatba léphet az 
Adatkezelővel. 

ÉrinteHek: A kezelt személyes 
adatok jpusa

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés 
időtartama: 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

A weboldalt 
látogató 
valamennyi 
ÉrinteX. 

• Dátum,  
• időpont,  
• a felhasználó 

számítógépéne
k IP címe, 

• a 
meglátogatoX 
oldal címe, 

• a felhasználó 
o p e r á c i ó s 
rendszerével és 
böngészőjével 
k a p c s o l a t o s 
adatok. 

A honlap látogatása 
során az Adatkezelő a 
szolgáltatás 
működésének 
ellenőrzése és a 
visszaélések 
megakadályozása 
érdekében rögzí^ a 
látogatói adatokat. 

A felhasználók 
azonosítása és a 
látogatók nyomon 
követése. 

Az adatkezelés 
időtartama 
session cookie-k 
esetén a 
honlapok 
látogatásának 
befejezéséig, 
míg más 
esetben 
maximum 365 
napig tart. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont: az 
ÉrinteX 
hozzájárulása, 
kivéve ha a 
cookie-k 
használatának 
kizárólagos célja 
az elektronikus 
hírközlő hálózaton 
keresztül történő 
közléstovábbítás 
vagy arra az 
előfizető vagy 
felhasználó által 
kifejezeXen kért, 
az információs 
társadalommal 
összefüggő 
szolgáltatás 
nyújtásához az 
Adatkezelőnek 
feltétlenül 
szüksége van.

ÉrinteHek Kezelt adatok köre Adatkezelés célja A d a t k e z e l é s 
jogalapja

A d a H á r o l á s 
időtartama, törlés 
időpontja
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Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor kerül sor külön 
tájékoztatásra. 

4.3.Online vásárlás 
Adatkezelő lehetőséget biztosíthat a Weboldalon keresztüli jegy- vagy bérletvásárlásra. 

5. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 
Az ÉrinteXek számára minden, az adatkezelési esethez tartozó jogalaphoz kapcsolódó jog 
gyakorlásának lehetősége biztosítoX. Az ÉrinteX által az egyes jogok gyakorlása kapcsán benyújtoX 
kérelmeket írásban tehe^ meg: 

• postai úton: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. 3. em. 2. a. címre címezve, vagy 

• email útján: az info@b2p2.eu címre írt elektronikus levélben. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számítoX egy 
hónapon belül tájékoztatja az ÉrinteXet a megadoX jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére 
megküldöX kérelem nyomán hozoX intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összeteXségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számítoX egy hónapon belül tájékoztatja az ÉrinteXet. Ha az ÉrinteX elektronikus 
úton nyújtoXa be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az ÉrinteX 
azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ÉrinteX kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számítoX egy hónapon belül tájékoztatja az ÉrinteXet 
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az ÉrinteX panaszt nyújthat be valamely 
felügyele^ hatóságnál, és élhet bírósági jogorvosla^ jogával. 

Kérdést, problémát 
email útján közlő 
személyek

• e - m a i l t 
k ü l d ő 
s z e m é l y 
neve,  

• e m a i l 
címe,  

• e-mailben 
ö n k é n t 
m e ga d o X 
e g y é b 
adatok

A k é r d é s 
megválaszolása, a 
p r o b l é m a 
m e g o l d á s a , 
visszakereshetőség. 
Ü g y f é l é l m é n y 
javítása.

GDPR 6. cikk (1) a) 
pont: az ÉrinteX 
hozzájárulása

Az adatközléstől 
számítoX legfeljebb 
2 év

ÉrinteHek Kezelt adatok köre Adatkezelés célja A d a t k e z e l é s 
jogalapja

A d a H á r o l á s 
időtartama, törlés 
időpontja

Jegyet vagy bérletet 
vásárló személyek

• V á s á r l ó 
azonosító 
adatai 

• F i z e t é s 
adatai 

• V á s á r o l t 
jegy vagy 
bérlet

W e b o l d a l o n 
keresztüli fizetés, 
vásárlás

GDPR 6. cikk (1) b) 
pont : szerződés 
teljesítése

Az adatközléstől 
számítoX legfeljebb 
2 év
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5.1.Tájékoztatáshoz való jog 
Az ÉrinteX bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes 
adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról. 

Adatkezelő az ÉrinteX kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízoX adabeldolgozó által feldolgozoX adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adabeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, 
hatásairól és az elhárítására megteX intézkedésekről, továbbá az esetleges adaXovábbítás 
jogalapjáról és címzeXjéről.  

A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az ÉrinteX személyazonosságát Adatkezelő minden 
esetben ellenőrzi. 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az ÉrinteX 
rendelkezésére bocsátja. Az ÉrinteX által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratv 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az elektronikus úton benyújtoX kérelem 
alapján az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az 
ÉrinteX másként kéri. 

Ha az ÉrinteX kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miaX – 
túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 
intézkedés meghozatalával járó adminisztratv költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az ÉrinteX a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével 
nem ért egyet, úgy a kérelmezhe^ a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, 
törlését, kezelésének korlátozását, meghatározoX esetben ^ltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározoXak szerint jogorvoslaXal élhet. 

5.2.Helyesbítés, kiegészítés joga 
Az ÉrinteX kérhe^ a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos 
adatok kiegészítését.  

5.3.Törléshez való jog 
Az ÉrinteX az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő 
gyűjtöXe vagy más módon kezelte; 

b) az ÉrinteX visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja;  

c) az ÉrinteX saját helyzetével kapcsolatos okokból ^ltakozik az adatkezelés ellen, és nincs 
jogszerű ok az adatkezelésre;  

d) az ÉrinteX ^ltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő 
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik;  

e) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

Az ÉrinteX a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
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b)  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy sta^sz^kai 
célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5.4.Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az ÉrinteX kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

a) az ÉrinteX vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az ÉrinteX ellenzi az adatok törlését, és ehelyeX kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
ÉrinteX igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 

d) az ÉrinteX ^ltakozoX az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az ÉrinteX jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ÉrinteX 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 
fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az ÉrinteXet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 
előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő minden olyan címzeXet tájékoztat az általa végzeX valamennyi helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ÉrinteXet kérésére az 
adatkezelő tájékoztatja e címzeXekről. 

5.5.Adathordozáshoz való jog 
Az ÉrinteX jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátoX 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének 
jogalapja az ÉrinteX hozzájárulása. 

5.6.Tiltakozás joga 
Az ÉrinteX jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor ^ltakozzon személyes 
adatainak az adatkezelő fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.  

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelhe^ tovább, kivéve, ha azt olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ÉrinteX érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében 
történik, az ÉrinteX jogosult arra, hogy bármikor ^ltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 

 6



5.7.Automahzált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást 
Az ÉrinteX jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automa^zált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fen^ jogosultság, ha az adatkezelés 

a) az ÉrinteX és az adatkezelő közöv szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az ÉrinteX jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

c) az ÉrinteX kifejezeX hozzájárulásán alapul. 

5.8.Visszavonás joga 
Az ÉrinteX jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A 
hozzájárulás visszavonása nem érin^ a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előv adatkezelés 
jogszerűségét. 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
Az ÉrinteX jogait e-mailben, vagy postai úton küldöX kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül 
bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség. 

Az ÉrinteX jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a 
helyzetben, hogy azonosítsa az ÉrinteXet. Ha az ÉrinteX kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy 
túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű 
mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. 
Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével 
kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 
nyújtását kérhe^. 

Az ÉrinteX az Info.tv., a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján: 

a) a Nemze^ Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu 

b) vagy választása szerint az alperes székhelye, vagy az ÉrinteX lakóhelye szerint illetékes bíróság 
előX érvényesíthe^ jogait. 

7. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 
Adatok kezelése, tárolása érdekében Adatkezelő különböző Adabeldolgozókkal működik együX, 
amelyek az alábbiak:  

AdaTeldolgozó neve és 
címe

AdaTeldolgozá
s célja

AdaTeldolgozással Ér inteH 
adatok köre

ÉrinteHek 

Paragon Internet Group 
Limited 
Cím: 5th Floor, The Old 
Vinyl Factory, Hayes, 
UB3 1HA, United 
Kingdom

A w e b o l d a l 
működtetése. 

A weboldalon megadandó 
valamennyi személyes adat. 

A weboldalt használó 
valamennyi ÉrinteX. 
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8. ADATTOVÁBBÍTÁS 
A Weboldalon az Adatkezelő lehetőséget biztosíthat PayPal fizetési rendszerén keresztüli fizetésre. A 
PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetések feldolgozása az úgynevezeX PayPal számlákon 
keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzle^ számlákat jelentenek. A PayPal képes PayPal 
felhasználói fiók nélkül is fizetést lebonyolítani bankkártya használatával. Egy PayPal számla egy email 
cím használatával működik, ezért klasszikus számlaszáma nincs a PayPal számláknak. A PayPal 
lehetővé tesz online fizetéseket harmadik fél számára, illetve fizetések fogadását is. A PayPalon 
keresztüli fizetések révén a vásárló tranzakciója teljes mértékben biztonságban van. 
A PayPal európai működtetéje: PayPal (Europe) S.à.r.l. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 
Luxembourg, Luxemburg. 
Ha az érinteX PayPal-t használ mint a fizetési lehetőség az online megrendelés során, akkor az érinteX 
adatai automa^kusan továbbítódnak a PayPal felé. A fizetési lehetőség választásával az érinteX 
hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok átadásához. 
A következő személyes adatok átadása történhet a PayPal felé: vezetéknév, keresztnév, számlázási 
cím, email cím, IP cím, telefonszám, vagy más, a fizetés feldolgozásához szükséges adat. A vásárlási 
szerződés megkötéséhez szintén szükséges ezen adatok kezelése. 
Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalások megelőzésére irányul. Az adatkezelő a 
személyes adatokat a PayPal-ra ruházza át, különösen akkor, ha az adaXovábbításhoz jogos érdeke 
fűződik. A PayPal, ha szükséges a személyes adatokat leányvállalatok és szolgáltatók vagy alvállalkozók 
részére továbbíthatja a szerződéses kötelezeXségek teljesítéséhez szükséges mértékben. 
További információk a PayPalról: hXps://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/servicedescrip^on-
full?locale.x=hu_HU  
A PayPal adatvédelmi rendelkezései: hXps://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full?
locale.x=hu_HU w 

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbítoX, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyele^ hatóság tájékoztatása, 
valamint az ÉrinteX tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel 
ÉrinteX személyes adatok körét, az ÉrinteXek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, 
hatásait, az elhárítására megteX intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adoX 
incidens magas kockázaXal jár az ÉrinteXek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az ÉrinteX és a felügyele^ hatóságot az adatvédelmi 
incidensről. 

10. ADATBIZTONSÁG 
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felveX, tárolt, illetve kezelt adatok védeXek 
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez 
irányú kötelezeXségeinek teljesítésére. 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az ÉrinteXek www.b2p2.eu 
honlapján keresztül történő előzetes értesítése melleX egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba 
lépését követően az ÉrinteX ráutaló magatartással elfogadja a módosítoX Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltakat. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 04. 01.  napjától érvényes.  
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