
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

 

A BOBA KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő) a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget 

téve kezeli. Minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 

amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  

 

Adatkezelő adatai, elérhetőségei: 

Adatkezelő, az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok 

kezelésének célját és eszközeit. 

Név: BOBA Műhímző és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (BOBA KFT.) 

Képviseletében: Banczik Márta 

Székhelye: 1155 Budapest, Őrtűz u. 8. 

Telefon: +36-1 306 5249 

E-mail: info@bobhimzes.hu 

Web: http://bobahimzes.hu/ 

Cégjegyzékszám: 01-09-660475 

Adószám: 12277063242 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa. 

Amennyiben a szabályzat módosítására kerül a sor, úgy annak aktualizált szövegét a 

http://bobahimzes.hu/ oldalon közzéteszi. 

 

 



A kezelt adatok típusa: 

• Név 

• Számlázási és szállítási cím 

• E-mail cím 

• IP cím 

• Telefonszám 

• Bankszámlaszám 

• Adószám 

• rendelt szolgáltatás adatai 

 

Adattárolás módja: 

Papír alapú tárolás: Amennyiben az Adatkezelő részére papír alapú okiratban adja meg 

adatait, úgy ezeket az adatokat az Adatkezelő elektronikus rendszerében rögzíti, majd a  

papíralapú nyomtatványt irattározza. Az irattározást az Adatkezelő saját maga végzi. 

Elektronikus adattárolás: Adatkezelő részére elektronikus úton megadott adatokat saját 

szerverein gyűjti és a jogszabályban meghatározott ideig tárolja. 

 

Adattárolás időtartama: 

A személyes adatait addig kezeljük, amíg szolgáltatást nyújtunk Önnek, illetve a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig (jelenleg 8+1 év). 

A megadott személyes adatok valódiságáért a Megrendelő felel. 

 

A weboldal  

Üzemeltetője: Mazál István 

Cég: Mazál István EV 

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Remetevölgyi út 11. 



Elektronikus levélcím: istvan@mazal.hu 

 

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőjével együtt olyan 

technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami 

az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

A szerver üzemeltetője: 

3 IN 1 HOSTING Bt. 

2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. 

Tel.: 06 21 200 0040 

Fax: 06 24 998 626 

Számlaszám: 12010422-00123554-00100001 

Adószám: 22206118-2-13 

 

Google Analytics alkalmazása:  

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap 

felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az 

információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. 

További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal 

üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.  

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét 

vegyék az adatokkal való visszaélésnek. 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu  
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Az Ön személyes adatkezelésből eredő jogai: 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását, vagy 

törlését az Adatkezelő elérhetőségein. 

Panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

https://www.naih.hu/ 

 

 

 

Boldis Dezső 

Ügyvezető igazgató 

Budapest, 2019.11.01 
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