
Az alábbi információk célja, hogy tisztázzák a born2be.hu (a továbbiakban: „Áruház”) webhelyen 
vásárolt termékekről véleményt nyilvánító felhasználók és vásárlók személyes adatainak 
feldolgozását, az Áruházban végrehajtott tranzakciókat és az Adminisztrátor, mint eladó 
részéről. 
Ki a személyes adatok kezelője? 
A személyes adatok kezelője az Azagroup Részvénytársaság (Azagroup Spółka Akcyjna), amely 
regisztrált székhelye Varsó (02-681) Aleje Wyścigowa 6, Lengyelország (továbbiakban: 
Adatkezelő). 
Milyen adatokat kezelünk? 
Amikor véleményt szeretne nyilvánítani az Áruházban vásárolt termékről, az Áruházban 
végrehajtott tranzakcióról vagy az Adatkezelőről, mint eladóról, akkor meg kell adnia nekünk 
nevét és e-mail címét. Más adatokat is feldolgozunk, ha azokat a vélemény tartalmában 
megadja nekünk. Az adatszolgáltatás önkéntes, de vélemény közzétételéhez kötelező. 
Mi szabályozza a személyes adatok feldolgozását? 
2018. május 25-től a személyes adatok kezelését az úgynevezett GDPR, azaz a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad mozgásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (Személyes Adatok Feldolgozása 
Vonatkozásában) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza (továbbiakban: GDPR). 
Miért és milyen alapon kezeljük adatait? 
Az adatokat arra használjuk fel, hogy hozzáadhassuk a véleményét az Áruházban vásárolt 
termékről, az Áruházon keresztül az Ön számára végrehajtott tranzakciókról vagy az 
Adatkezelőről, mint eladóról. Az Ön adatainak kezelési jogalapja a GDPR 6. cikkelyének (1) 
bekezdése, azaz az Ön beleegyezése, amelyet tudatosan vélemény hozzáadásával ad meg.  
Kivel osztjuk meg adatait? 
Az Ön adatait az ügyfelek elégedettségi szintjét mérő és szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, 
az informatikai rendszer szolgáltatóival, valamint az Áruházból más weboldalakra véleményt 
nyilvánító oldalakkal, ahol az Áruházról és termékeinkről olvashatnak véleményeket, pl. Google 
osztjuk meg. 
Mennyi ideig tároljuk adatait? 
Adatait belegyezésének visszavonásáig őrizzük meg.  Belegyezésének visszavonásával 
kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel az iod@azagroup.eu e-mail 
címen. 
Milyen jogai vannak? 
Jogában áll hozzáférni adataihoz, módosítani és törölni azokat, valamint kérni az adatkezelés és 
az adattovábbítás korlátozását. Ha az adatkezelés Jogos érdekünkön alapul, Ön tiltakozhat az 
adatkezelés ellen az Ön egyéni helyzetével kapcsolatos okokból is. Ha úgy gondolja, hogy a 
személyes adatok kezelése jogszabályba ütközik, panasszal fordulhat a Személyes Adatok 
Védelméért Felelős Hivatal elnökéhez. 
Továbbítjuk adatait EGT országon kívülre? 
Virtuális szervereket használunk, így az Ön adatai az Európai Gazdasági Térségen kívülre is 
továbbíthatóak. Az átruházás jogalapja az Európai Bizottság 2016. július 12-i határozata, ami az 
EU–USA Adatvédelmi Pajzs által biztosított védelem megfelelősége. 
Jelenleg nem tervezzük az Ön adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívüli más módon 
történő továbbítását. Ha bármi változás történik ebben a kérdésben, a naprakész információk a 
Weboldalon talál a későbbiekben.  
Lesz-e automatizált döntéshozatal az adatkezelés során? 
Az adatkezelés során nem kerül sor olyan automatizált döntéshozatalra, amely jogalapon 
nyugszik, vagy más módon jelentős mértékben érintené Önt. 
Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki, akivel kapcsolatba léphet az iod@azagroup.eu e-mail 
címen. 
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