
JOGI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Jogi nyilatkozat 
FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A koszorusarok.hu weblap böngészésével a felhasználó 
hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Koszorúsarok Kft (továbbiakban: 
üzemeltető) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes 
információ szerzésére használja fel. Az oldalon megtalálható információk ingyenesen 
megtekinthetők, a weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos azonban nem járul hozzá a közzétett 
tartalmak ingyenes üzleti célú felhasználásához. Az oldalon található tartalmak – beleértve a 
koszorúkról, sírcsokrokról és valamennyi egyéb termékről készült fotókat is - változatlan vagy 
nagymértékben hasonló átvétele, többszörözése, terjesztése, bárminemű felhasználása 
jogkövetkezményeket von maga után. Jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal 
aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye 
szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. 

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: Amennyiben weblapunk tartalmával fent említett 
visszaélés történik, azaz azt a weblap üzemeltetőjének engedélye nélkül harmadik személyek 
honlapján, nyomtatott médiumokban, vagy bármilyen módon felhasználják, közjegyzői 
tartalomtanúsítást követően másolt oldalanként napi 50.000 Ft, azaz napi ötvenezer Forint 
(AAM) összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az 
oldalon talált fotók akár egyikének átvétele is. Az adatok, fotók átvételével és felhasználásával a 
Felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.  

ADATKEZELÉS RENDJE 

A Király Protea Kft. számára kiemelt fontosságú a weboldal látogatói által rendelkezésre 
bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának 
biztosítása. Célunk, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve 
biztosítsuk a látogatók biztonságos internetezését. A Megrendelők személyes adatait 
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok 
biztonságáról. 

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások 
kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is 
kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (Az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont 
alapján). Jelen dokumentumunk kizárólag természetes személyek a személyes adatainak 
kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel. 

Adatkezelési rendünk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, 
illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény;

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
- 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató

adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: 
Felhasználó vagy Megrendelő) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
milyen adatkezelés folyik a webáruházban.

Kijelentjük, hogy személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az 
adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem 
adunk át. Írásbeli kérésre bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról. Szintén írásban 
kérhető a tárolt adatok törlése az alábbi elérhetőségeken: 

Király Protea Kft. 1202 Budapest, Kassa u.49 
info@koszorusarok.hu 

A Megrendelő által megadott adatokat a Koszorusarok Kft., a koszorusarok.hu üzemeltetője 
kizárólag megrendelésekkel összefüggésben használja Kizárólag a teljesítéshez elengedhetetlen 
adatokat kérjük be és azokat csupán a teljesítésre használjuk, illetve a teljesítés utólagos 
bizonyíthatósága érdekében tároljuk.  

A Megrendelőtől bekért adatokat harmadik félnek még a teljesítéshez kapcsolódóan sem adjuk 
át, a termékek kiszállítását is saját kollégáink végzik. Az adatokat védjük a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy 
megsemmisülés ellen. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek 
férhetnek hozzá. 

Az ügyfélélmény javítása érdekében az oldalon cookie(süti) fájlokat helyezünk el. Ezek a kis 
szöveges fájlok a Felhasználók számítógépén kerülnek tárolásra és a koszorusarok.hu 
látogatásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak.  

A koszorusarok.hu weboldalon Google Analytics-t, a Google internetes elemzési szolgáltatását 
használjuk. A Google Analytics cookie-kat, vagyis olyan szöveges fájlokat használ, amik 
alkalmasak a begyűjtött adatokból demográfiai és egyéb jelentések összeállítására. 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk , melyeket a személyes 
azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, 
illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, 
hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem 
állítható fel kapcsolat természetes személlyel. 

A cookie-k mentését a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával letilthatja. A letiltás 
azonban korlátozásokkal járhat, előfordulhat, hogy nem tudja weboldal funkcióit teljes 
terjedelmükben használni. A weboldal használatából származó adatok Google által történő 
gyűjtését (ide értve az IP címet is), illetve feldolgozását a következő link alatt található 
böngésző-bővítést letöltésével és telepítésével is letilthatja: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. 

Altalános Szerződési Feltételeinket itt olvashatja.

Frissítve: 2022. Január 15. 
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