
A TEXT Nyomdaipari Kft  
adatvédelmi tájékoztató, szabályzat 

A TEXT Nyomdaipari Kft. kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETÉ-t betartja. 

A www.textnyomda.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: 
Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok 
védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók 
ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 

Az adatok kezelője a TEXT Nyomdaipari Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 2400 
Dunaújváros, Papírgyári út 49) 

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen 
célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók. 

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, 
hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.  

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről 
időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással 
bírjon. 
A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős. 

1. A kezelt adatok köre (Személyes adatok felvétele, feldolgozása és felhasználása) 

Ön látogathatja oldalunkat személyes adatok megadása nélkül, mi csupán személyes 
hivatkozás nélküli hozzáférésiadatokat tárolunk. A Weboldal megtekintése során 
automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, 
illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző 
és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai 
adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. 
A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor 
automatikusan törlődik. 

Személyes adatokat csak akkor veszünk fel, ha Ön azokat árajánlat kérés  vagy 
megrendelése keretében, ügyfélszámla nyitásánál, vagy hírlevelünkre való feliratkozáskor 
szabad akaratából megadja részünkre. Az Öntől kapott adatokat külön beleegyezése nélkül 
csakis megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel.  
Hírlevélre való feliratkozás esetén nevét és e-mail-címét az Ön beleegyezésével saját 
reklámcélokra használjuk fel addig, amíg le nem iratkozik hírlevelünkről. 
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A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége: 

• neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára 
vonatkozó adatokat; 

• személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk; 
• demográfiai adatok; 
• termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó 

preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és 
szolgáltatásainkról. 

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes 
hozzájárulásával történik. 

Az Üzemeltető kéri, hogy "Kiskorúak" - a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása 
szerinti - jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő 
engedélye nélkül ne tegyenek. 

2. Cookie-k (sütik) használása 

A sütik kis méretű adatfájlok, amelyet a weboldal helyez el a böngészésre használt 
eszközén. A sütik segíthetik böngészőjét és kényelmesebbé tehetik az oldalunk használatát. 
Emellett segíti egyes funkciók biztosítását, zavartalan működését, szolgáltatásaink 
biztonságának megőrzését. 

A webesek a weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb 
felhasználói élményt nyújtsuk látogatóinknak és hatékonyabbá tegyük weboldalunk 
működését. 

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k 
telepítését számítógépére 

3. Az adatkezelés időtartama 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok 
közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a 
keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

4. Adatbiztonság 

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a TEXT Nyomdaipari Kft. a 
lehető legnagyobb gondossággal jár el.  
Az informatikai biztonság területén a TEXT Nyomdaipari Kft. az ésszerűen elérhető 
leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. 
 
Weboldalunkat és egyéb rendszereinket műszaki és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk 
veszteség, zavar, hozzáférés, az Ön adatainak megváltoztatása vagy terjesztése ellen 
jogosulatlan személyek által. 

• A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja 
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• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
• az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják; 

• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát; és 

5. Tájékozódási jog 

A adatvédelmi törvény szerint Önnek joga van díjmentes tájékoztatásra az Önről tárolt 
adatokról, valamint adott esetben joga van ezeknek az adatoknak zárolására vagy törlésére. 

6. Beleegyezések visszavonása 

A következő beleegyezéseket Ön adott esetben a megrendelési folyamat közben 
kifejezetten megadta.  
Szeretnénk utalni arra, hogy Ön beleegyezését mindenkor a jövőre nézve visszavonhatja. 

7. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető 
kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: H-2400 Dunaújváros, 
Papírgyári út 49.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik 
és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai 
címén (székhely: H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.), illetve a 
nyomda@textnyomda.com e-mail címen kérhető. 

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak 
helyesbítését és törlését is. 

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó 
saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől 
számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. 

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy 
megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő 
fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és 
biztonságáért. 

8. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek 
hozzá. 
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Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad 
át. Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet. Ez nem vonatkozik 
az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli 
esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt 
minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás 
jogalapja. 

9. Külső szolgáltatók tevékenysége. 

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók: 

MKB Bank Zrt.  
Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.  
Cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-040952.  
MKB NetBANKár, MKB NetBANKárbusiness 
Honlap: www.mkb.hu  
 
Továbbított adatok köre: fizetéshez szükséges adatok, bankszámlaszám, cégnév, 
számlaszám, összeg, egyéb azonosító adatok 
Az adattovábbítás célja: pénzügyi folyamatok működtetése  
Adatvédelmi irényelvek:  https://www.mkb.hu/adatvedelmi-iranyelvek 
 
Külső szolgáltatók: 

A TEXT Nyomdaipari Kft.-hez tartozó társaságok egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási 
Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő 
partnerek minősül önállóan illetve TEXT Nyomdához tartozó Társaságokkal együttesen 
többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak. 

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. 

ScrollMAX Zrt.  
Cégjegyzékszám: 01-10-049744 
Nyilvántartó bíróság: Budapesti Cégbíróság 
Székhely: (Business Center 91) 1139 Budapest, Váci út 91. 2. em. 
E-mail: info@scrollmax.hu, info@printportal.hu 
Telefon: +36 20 936 2797 
Adószám: 25869044-2-41 
 
A szolgáltató által hozzáférhetővé tett szolgáltatások: 
• ScrollMax termékoldal: https://scrollmax.hu/ 
• ScrollMax terméktámogatási rendszer: https://scrollsupport.hu/ 
• ScrollMax oktatás szervezés: https://scrollkepzes.hu/ 
• PrintPortal nyomdai megrendeléseket elősegítő rendszer: https://printportal.hu/ 
A ScrollMax egy integrált nyomdai programcsomag 

Továbbított adatok köre: gyártáshoz, számlázáshoz szállításhöz szükséges adatok. 
pl.: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, 
csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, cégnév, adószám… 
Az adattovábbítás célja: nyomdai folyamatok működtetése, számlázás 
Adatvédelmi irényelvek:  https://scrollmax.hu/adatvedelmi 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Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Adószám: 10901232-2-44 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
Honlap: www.posta.hu 
 
MPL Postacsomag szolgáltatás 
MPL Europe Standard nyomonkövetés 

Továbbított adatok köre: szállításhoz szükséges adatok  
pl.: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, 
csomagfelvételi név és cím, utánvét összege. 
Az adattovábbítás célja: a csomagolt termék pontos és sérülésmentes kézbesítése 
Adatvédelmi irényelvek:  https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft 
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 
Cégjegyzékszám:13-09-111755 
Adószám: 12369410-2-44 
https://gls-group.eu/HU/hu/home 
 
GLS CsomagPontok 
GLS Központ 
 
Továbbított adatok köre: szállításhöz szükséges minimális adatok. 
pl.: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, 
csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 
karakter hosszú üzenet. 
Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése 
Adatvédelmi irényelvek:  https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 

MiniCRM Zrt. 
A cég elnevezése: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 
Cégjegyzékszám: 01-10-047449 
Adószám: 23982273-2-42 
EU adószám: HU 23982273 
Képviselő: Leskó Norbert (+36-20-236-7532) 
Email: help@minicrm.hu 
 
Továbbított adatok köre: CRM felhasználáshoz és a számlázáshoz szükséges adatok. 
pl.: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, 
csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, cégnév, adószám… 
Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás 
nyújtása, help desk szolgáltatás, számlázás. 
Adatvédelmi irényelvek:  https://www.minicrm.hu/adatvedelem/ 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Google Ireland Limited  
Székhely: Gordon House - Barrow Street, Dublin 4  
(Ireland) 
EU adószám: IE 6388047V  
 
domain és tárhely üzemeltető (textnyomda.com),  
 
Továbbított adatok köre: a textnyomda.com domain üzemeltetője, e-mail címek, 
pl.: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, 
csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, cégnév, adószám… 
Az adattovábbítás célja: levelezés, hírlevelek, promóciók küldése, anyagok tárolása… 
Adatvédelmi irényelvek: https://policies.google.com/privacy 

CONTORG Kft. 
Székhely: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5. 
Cégjegyzékszám: 17-09-001492 
Adószám: 10727627-2-17 
EU adószám: HU 23982273 
Képviselő: Regős Gábor (+36 75 343 646) 
Email: info@contorg.hu 
 
Továbbított adatok köre:, könyvelési adatok, 
pl.: felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, bankszámlaszám, cégnév, 
adószám… 
Az adattovábbítás célja: könyveléshez szükséges adatok, könyvelési anyagok tárolása… 
Adatvédelmi irényelvek: http://www.contorg.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

10.Hatósági jogorvoslat 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az 
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy 
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál- 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 06 1 391 1400  
Fax: 06 1 391 1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: http://www.naih.hu 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait 
törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után 
megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy 
törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. 
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Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője 
gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti. 

11. Adatvédelmi jogszabályok 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

A GDPR rendelete honlapunkon az alábbi linken elérhető: GDPR rendelet. 
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapja: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 
 
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény. 
 
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet. 
 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

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 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a) 

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó 
EASA/IABajánlásról 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás 
adatvédelmi követelményeiről 

12. Fontos webcímek 

Privátszférát erősítő technológia 

•  Privacy Enhancing Technologies  
• https://cdt.org/ 
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http://www.textnyomda.hu/wp-content/uploads/2020/06/GDPR-TEXT-Nyomda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
http://www.cdt.org/


•  Free Privacy Enhancing Technologies 
• http://wizards-of-os.org/index.php?id=554&L=3 

 
Adatvédelmi információk 

•  Adatvédelmi biztos 
• http://www.obh.hu/ 
•  Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője 
• http://www.nhh.hu/ 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény. 

  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

Érvényes: 2018. május 05. 
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