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Adatok kezelése 

Számunkra kiemelten fontos a látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok 

védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A látogatók személyes 

adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, és 

gondoskodunk azok biztonságáról. Cégünk az adatokat a weboldal működésének ideje alatt 

tárolja. Regisztrációdat és ezzel együtt minden személyes adatodat kérésedre bármikor 

töröljük, ezzel kapcsolatban írj nekünk a lbebiwebaruhaz@gmail.com e-mail címre, és 

igyekszünk 2 munkanapon belül eleget tenni kérésednek!  

A regisztrációkor és megrendeléskor megadott adatokat a http://www.lbebi.hu/ kizárólag a 

megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén 

hírlevél küldése céljából tárolja. Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a 

szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre, pl. futárszolgálat( GLS ). A 

szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak 

harmadik fél részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen 

átvétel esetén a címzett értesítésére használják.  

A http://www.lbebi.hu/ domain néven üzemelő webáruház adatait az lbebi.hu kezeli. Az 

adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása 

és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. 

évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok 

biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről 

és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján 

jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk 

megismerheti a csomag kézbesítéséhez. 

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok: 

> név 

> e-mail cím 

> telefonszám 

> irányítószám 

> település 

> utca, házszám 

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és 

szállításra vonatkozóan is. 

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre, tárolásra: 

> eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, 

megrendelt termékek listája, fizetés és szállítás módja) 

> regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási 

adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok 

> hírlevél feliratkozáshoz megadott adatok: név, e-mail cím 
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Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Hírlevélre feliratkozhat a 

megrendelés elküldése alkalmával vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós 

e-mail címmel lehetséges. A megadott adatokat cégünk bizalmasan kezeli, nem adja ki 

harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött 

levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati 

elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően 

azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a 

levelezési listáról, ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény 2 munkanapon 

belül teljesül.  

Statisztikai adatok 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai 

célokból. Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben 

adja át a hatóságok részére. A http://www.lbebi.hu/ által használt statisztikai eszköz a Google 

Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a 

http://www.google.com/analytics/ weboldalon.  

  

Vonatkozó jogszabályok 

> A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. 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.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató 

adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól; 

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

>Horváth Jánosné és mindenkori alkalmazottjai az  adatbiztonsági és adatvédelmi 
előírásoknak megfelel és vállalja, hogy kompatibilis módon működik az Európai 
Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő  2016/679 számú,  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 szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).  

Információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a www.lbebi.hu webáruházat működtető cég birtokolja az oldalakon látható 

információkat. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos 

a http://www.lbebi.hu/ oldalairól származó információk,képek, cikkek engedély nélküli 

árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése! A 

megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár 

bírósági úton is érvényesítjük. Abban az esetben, ha valaki a http://www.lbebi.hu/ oldalait 

vagy annak tartalmát saját maga szeretné felhasználni, akkor ki kell kérnie az lbebi.hu 

engedélyét.  

http://www.lbebi.hu/
http://www.google.com/analytics/
http://www.lbebi.hu/
http://www.lbebi.hu/


Az oldal böngészésével és megrendelésed leadásával elfogadod az üzleti feltételeinket 

(http://www.lbebi.hu/Uzleti-feltetelek-a3_0.htm)  és adatkezelési elveinket. 

A szolgáltató neve: Lbébi.hu 

A szolgáltató székhelye: 7349 Szászvár. Nagy László 6. 

A szolgáltató telephelye : 7349 Szászvár. Rét utca 2. 

A szolgáltató e-mail címe: lbebiwebaruhaz@gmail.com 

EV szám: EV-267087 

  

Eu közösségi adószám :HU 43146057 

  

Nyilvántartási szám :3812847 

  

A szolgáltató adószáma: 43146057-1-22 

  

A szolgáltató telefonszáma: +36 70 678 4521 

  

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-92928/2016. 

  

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi az a cookie? 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 

betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  

azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és 

közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a 

látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem 

alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni 

azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze 

tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre 

tárolásra kerül számítógépén. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 

fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

http://www.lbebi.hu/Uzleti-feltetelek-a3_0.htm


Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és 

azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.  

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. 

Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a 

látogató. Élettartamuk 60 nap. 

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. 

Élettartama 60 nap. 

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt 

termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes 

nézetre. Élettartama 365 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a 

cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e 

már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap. 

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. 

Élettartama 90 nap. 

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a 

böngésző bezárásáig tart. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken 

találhat: 

 Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

 Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-

your-computer 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos 

adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 
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rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 

§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi 

kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 

kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak 

a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg 

kell őrizniük. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 

évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott 

hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 

5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez 

alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 



Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) 

bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. 

Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági 

társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk 

át, nem továbbítjuk. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást 

tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) 

A kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a 

megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást 

nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az 

adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 



Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 

adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az 

Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen 

személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról 

kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez 

kapcsolódó tevékenységükről 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése:  eshop-gyorsan 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice 

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@eshop-gyorsan.hu 

 

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.eshop-gyorsan.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok 

tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig 

kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-

Logisztikai Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi,  Európa u. 2. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-29/88 66 70 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com 

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 

megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a 

telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően 

haladéktalanul törli. 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Mattenheim Richárdné 

Az adatfeldolgozó székhelye:  7349. Szászvár. Simon István u 2. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +302146138 
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Az adatfeldolgozó e-mail címe: cilaagroszasz@gmail.com 

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 

számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és 

címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének 

megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, 

hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 

ellen. 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

 a tájékoztatáshoz való jog, 

 az adatok helyesbítéséhez való jog, 

 az adatok törléséhez való jog, 

 az adatok zárolásához való jog, 

 a tiltakozás joga. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok 

továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 

adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 

helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 

legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 

törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így 

például a számlázással összefüggésben). 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés 

sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 



személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés 

esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – 

közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 

történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy 

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban 

vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 

adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések 

megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 

Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell 

jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-92928/2016. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 

módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 

tájékoztatót. 

 


