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A SYLVERRO Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény 

tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés 

megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A jelen Szabályzat célja, hogy a SYLVERRO Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, 

minden Vásárló/Ügyfél/Felhasználó (továbbiakban: Vásárló, Ügyfél, illetve Felhasználó) számára, 

tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető 

szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak 

gépi és papír alapú feldolgozása során (adatvédelem). 

A SYLVERRO Kft. tiszteletben tartja a www.molettdivat.hu weboldal Felhasználóinak személyhez 

fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és 

nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. 

A Felhasználó, a weboldal használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban 

meghatározott adatkezelésekhez. 

Adatkezelés célja 
A SYLVERRO Kft. a Felhasználó, Vásárló illetve a Partner által rendelkezésére bocsátott adatokat 

célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek 

későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A SYLVERRO Kft. a megjelölt céltól eltérő célra a személyes 

adatokat nem használja. 

Adatkezelés jogalapja 
A SYLVERRO Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés 

a) pontja szerint a Vendégek önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vendég az 

egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses 

adatok önkéntes megadásával adja meg. 

Az adatkezelő megnevezése 
• Név:    SYLVERRO Kft. 

• Székhely:   2143 Kistarcsa, Baross G. utca 11. 

• Levelezési cím:  2143 Kistarcsa, Baross G. utca 11. 

• Cégjegyzékszám:  13-09-085338 

• Adószám:   12494646-2-13 

• E-mail cím:   info@molettdivat.hu 

• Telefonszám:   +36 70 538 2467 
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Adatkezelés időtartama 
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és 

annak törléséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott 

adatokra egyaránt. A regisztrációt a Felhasználó bármikor saját maga törölheti, a személyes 

menüpontban megtalálható „fiók felfüggesztése” gombra kattintva, vagy a regisztrációt a 

SYLVERRO Kft. törli, amennyiben a Felhasználó az erre vonatkozó igényét e-mailben vagy postai 

úton erre vonatkozó kérelmét elküldi. A SYLVERRO Kft. a regisztrációt, és ezzel együtt a személyes 

adatokat a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli a rendszerből. Amennyiben a 

Felhasználó saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek, 

amint a látogató a törlés véglegesítéséhez szükséges linkre kattint, amit e-mail formájában küld 

ki automatikusan a rendszer. 

Fenti rendelkezések nem érintik a más jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) 

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció 

során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet 

automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított maximum 12 hónapig tárolja. 

Kezelt adatok köre 

Technikai adatok 
A honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok 

formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal 

URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a 

regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a 

Felhasználó nem, csak a SYLVERRO Kft. fér hozzá. A fenti információkat a SYLVERRO Kft. kizárólag 

a honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használhatja fel. 

Regisztráció 
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 

• Név 

• E-mail cím 

• Telefonszám 

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat a sikeres 

számla megírásához: 

• Név 

• Ország 

• Irányítószám 

• Település 

• Utca, házszám 
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Amennyiben a Felhazsnáló számlázási címe nem egyezik meg a szállítási címmel, akkor a 

Felhasználó külön megadathatja a szállítási adatokat az „A szállítási adatok megegyeznek a 

számlázási adatokkal” pipa kivételével. A rendszer ilyenkor az alábbi adatokat kéri be a sikeres 

szállítási teljesítéséhez: 

• Név 

• Ország 

• Irányítószám 

• Település 

• Utca,házszám 

Az adatok megadását követően a SYLVERRO Kft. e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció 

sikerességéről, és egy igazoló linkre kattintva érvényesítheti a regisztrációt. A SYLVERRO Kft., a 

hibás regisztrációból adódó károkért nem vállalja a felelősséget. 

A regisztráció sikerességéhez a Felhasználónak biztonságos jelszót is meg kell adnia, amit 

kizárólag a Felhasználó fog ismerni. A SYLVERRO Kft. jelszó elfelejtés esetén csak új jelszót tud 

generálni, amit a www.molettdivat.hu rendszere kérés esetén tud létrehozni.  A meglévő jelszót 

biztonsági okokból a rendszer nem tudja kiküldeni. Új felhasználói jelszó generálásához a 

Felhasználónak a regisztrációnál megadott e-mail címet kell megadnia.  

A www.molettdivat.hu oldal rendszere a jelszavakat úgy tárolja, hogy azokhoz még a 

SYLVERRO Kft. tulajdonosai és a rendszer adminisztrátora sem férhet hozzá. 

A regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van a SYLVERRO Kft. által üzemeltetett 

www.molettdivat.hu Hírlevelére feliratkozni. A Felhasználónak be kell pipálnia a „Hírlevélre 

feliratkozás” opciót, valamint azt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a SYLVERRO Kft. promóciós és 

marketing célból üzeneteket küldjön a megadott e-mail címről a www.molettdivat.hu 

webáruházhoz kapcsolódóan. Ezen hozzájárulás nélkül a felhasználó fiókja nem tud a hírlevél 

rendszerhez kapcsolódni. 

Cookie (Sütik) 
A www.molettdivat.hu látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. 

Ahhoz, hogy a SYLVERRO Kft. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó 

részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek 

letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a honlap egyes 

funkcióinak működéséhez szükségesek. 

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek 

megtörténtéről a Felhasználó a SYLVERRO Kft-től nem kap értesítést. 

  

http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
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A SYLVERRO Kft. kétféle cookie-t használ: 

1. Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után 

automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a SYLVERRO Kft. honlapja 

hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, 

hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 

 

2. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a SYLVERRO Kft. a jobb felhasználói 

élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása).  

Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek 

időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást 

alkalmaz. 

• A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a 

munkamenet idején élnek.  

• A fenti információkat SYLVERRO Kft. kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében 

használja fel. 

• A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra 

vonatkozóan, hogy a böngészőben: 

o hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

o hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 

o hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve 

o hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

A www.molettdivat.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó 

számítógépében, és nem tartalmaznak vírust. 

Google Analytics 
A SYLVERRO Kft. a www.molettdivat.hu weboldalon a Google Inc. (továbbiakban Google) elemző 

szolgáltatását a Google Analytics-t (https://www.google.com/analytics/) használja.  

A Google Analytics a működése során cookie (süti) fájlokat használ, amelyeket a látogató 

számítógépére, illetve okos eszközére ment, így elemezve a látogató felhasználási szokásait a 

weboldalon. A felhasználó által generált információkat a Google a saját szerverein tárolja és 

elemzi, és a Google Analytics működési szabályzata szerint, a kiértékelt információkat a 

SYLVERRO Kft. saját Google Analytics fiókjába helyezi. 

A Google Analytics szolgáltatáson keresztül a SYLVERRO Kft. csak és kizárólag felhasználási 
szokások adataihoz jut hozzá (pl. oldalon eltöltött idő, legtöbbet, illetve legkevesebbet látogatott 
oldalak), de a látogató személyes azonosítására alkalmas információkhoz nem. 
A SYLVERRO Kft. ezeket az adatokat kizárólag a weboldal optimalizálására használja fel. 
 
A felhasználó a cookie-ra (sütikre) vonatkozó beállításokat a saját böngészőjében 
megváltoztathatja, illetve a Google Analytics Opt-out Browser Add-on telepítésével letilthatja, 
hogy a Google elemezze a felhasználási szokásait a Google Analytics szolgáltatásával. 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu) 

http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
https://www.google.com/analytics/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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Google AdWords & AdSense 
A SYLVERRO Kft. a www.molettdivat.hu weboldalon, marketing célra a Google Adwords marketing illetve 

remarketing követő kódjait használja. Ennek köszönhetően az weboldal látogatói később a Google 

Adsense hálózatába tartozó weboldalakon marketing hírdetéseket láthat a SYLVERRO Kft-től a 

www.molettdivat.hu promótálására. A Google Adwords és AdSense rendeszerei sütiket (cookie-kat) 

használnak a hírdetések kezeléséhez amiket később a felhasználó láthat.  

A weboldal látogatói letilthatják ezeket a sütiket (cookie-kat), amennyiben felkeresik a Google hirdetési 

beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak 

megjelenni személyre szabott ajánlatok a SYLVERRO Kft-től. 

Közösségi oldalak 
A SYLVERRO Kft. a www.molettdivat.hu weboldalhoz az alábbi közösségi oldalakon kezel saját 

csatornákat: 

• Facebook: https://www.facebook.com/Sylverro/  

• Pinterest: https://hu.pinterest.com/source/molettdivat.hu/  

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCF_Mn3VeuMwOPfg9A3b5p1Q/  

A közösségi oldalak használata során a SYLVERRO Kft. felhasználói és látogatói adatokat (pl. IP 

cím) nem rögzít.  

A közösségi oldalak kódolása, technikai üzemeltetése a SYLVERRO Kft-től független, külső 

szerverről érkező, és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. 

E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói 

adatokat képes gyűjteni. 

A felhasználó által a közösségi oldalakon megadott adatokért a SYLVERRO Kft. semmilyen 

felelősséget nem vállal, azok valódiságát nem ellenőrzi.  

A SYLVERRO Kft. a www.molettdivat.hu számára létrehozott közösségi oldalait a SYLVERRO Kft. 

belső munkatársai kezelik. A SYLVERRO Kft. munkatársai a felhasználók nyilvánosan elérhető 

adatait nem használhatják fel, illetve nem rögzíthetik azokat. 

Az egyes közösségi oldalak adatvédelmi szabályzatait a felhasználó az adott közösségi oldal 

üzemeltetőjétől kérheti ki, amennyiben az az oldalon nem található.  

A SYLVERRO Kft. kizárólag a munkatársai által megírt („megosztott”) szöveges, képi és videó 

tartalmakért vállal felelősséget. A SYLVERRO Kft. a közösségi oldalakat kizárólag promóciós és 

marketing célra használja. 

Hírlevél 
A SYLVERRO Kft. a www.molettdivat.hu weboldalon lehetővé teszi a Látogatók számára, hogy a 

regisztrációval együtt, vagy anélkül feliratkozzon a hírlevél szolgáltatásra. A hírlevél direkt 

marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A SYLVERRO Kft. a hírlevél igénybevétele 

során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.  

http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
https://www.facebook.com/Sylverro/
https://hu.pinterest.com/source/molettdivat.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCF_Mn3VeuMwOPfg9A3b5p1Q/
http://www.molettdivat.hu/
http://www.molettdivat.hu/
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A regisztráció, illetve a külön hírlevél feliratkozás során megadott e-mail címre hirdetést, vagy 

reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a SYLVERRO Kft. csak a Felhasználó kifejezett 

hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, 

ha a Felhasználó a „Feliratkozás” felirat mellett található check box-ban a „Hozzájárulok, hogy a 

regisztráció során megadott e-mail címre a SYLVERRO Kft. promóciós és marketing célból 

üzeneteket küldjön a www.molettdivat.hu webáruházzal kapcsolatban” opciót választja, és utána 

a „Feliratkozás” gombra kattint. 

A www.molettdivat.hu hírleveleit a SYLVERRO Kft. belső munkatársai írják és küldik ki.  

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek 

küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” 

linkre történő kattintással. Ebben az esetben a SYLVERRO Kft. a további hírleveleivel, ajánlataival 

nem keresi meg a Felhasználót. Postai, illetve e-mail-ben történő leiratkozás esetén a SYLVERRO 

Kft. munkatársai 5 munkanapon belül veszik ki a Felhasználó regisztrált e-mail címét a Hírlevél 

rendszerből. 

WiFi hálózatok 
A SYLVERRO Kft. a budaörsi telephelyén külön WiFi hálózatot tart fenn, kizárólag a cég 

alkalmazottai és szerződött partnerei számára, amely kizárólag a megfelelő jelszó használatával 

vehető igénybe. 

A SYLVERRO Kft. saját biztonságának érdekében, a hálózat forgalmát monitorozza és a 

tevékenységeket LOG fájlok formájában elmenti, és maximum 12 hónapig tárolja.  

A LOG fájlok az alábbi adatokat tartalmazzák: 

• Csatlakozott eszköz IP címe 

• Csatlakozott eszköz MAC címe 

• Látogatott oldalak adott IP címről 

• Hálózatra csatlakozás időpontját (dátum, óra) 

A SYLVERRO Kft. fenntartja a jogot, hogy a LOG fájlokba bármikor, előzetes bejelentés nélkül 

betekintsenek a tulajdonosok és az adminisztrátor, illetve a SYLVERRO Kft. szerződött 

informatikai partnerei. 

Amennyiben a SYLVERRO Kft. adminisztrátora, illetve informatikai csoportja szélsőséges, illetve 

bűncselekményre utaló tevékenységet észlel a WiFi hálózaton, akkor az adott hálózatot előzetes 

bejelentés nélkül lekapcsolja (az internet szolgáltatás elérhetetlenné válik) és a LOG fájlok 

valamint a monitorozásból eredő adatokat kielemzi, és ezt követően, amennyiben úgy ítéli meg, 

megteszi a szükséges biztonsági és jogi lépéseket. 

Ha egy Felhasználó (partner, alkalmazott), az általa folytatott tevékenységekkel kárt okoz a 

SYLVERRO Kft-nek, akkor a SYLVERRO Kft. jogosult a Felhasználóval (partner, alkalmazott) 

szembeni kártérítés érvényesítésére. 

http://www.molettdivat.hu/
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A SYLVERRO Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, ha egy Partner felhasználót digitális támadás 

ér a SYLVERRO Kft. által üzemeltetett WiFi hálózatokon keresztül, vagy bármilyen kár éri (pl. 

adatlopás). A WiFi hálózatot minden egyes Felhasználó saját felelősségére használhatja. 

A SYLVERRO Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés illetve felszólítás nélkül: 

• Megváltoztassa az általa üzemeltetett WiFi hálózatok nevét 

• Megváltoztassa az általa üzemeltetett WiFi hálózatokhoz a jelszavakat 

• IP cím és / vagy MAC alapján kitiltson eszközöket illetve felhasználókat 

• Lekapcsolja a WiFi hálózatokat 

Bírósági, illetve hatósági felszólítás esetén a SYLVERRO Kft. az igényelt LOG fájlokat 3 (azaz 

három) munkanapon belül kiadja. 

A Felhasználó saját döntése és felelőssége, hogy ezen adatkezelési feltételek ismeretében 

használja-e a WiFi hálózatot. 

Az adatokat megismerő személyek köre 
Az adatokat elsődlegesen a SYLVERRO Kft., illetve a SYLVERRO Kft. belső munkatársai jogosultak 

megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják, át és csak az 

Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések és asztalfoglalások 

teljesítése, az elszámolás rendezése körében a SYLVERRO Kft. adatfeldolgozót (pl. szállító, 

könyvelő) vehet igénybe. 

Adatfeldolgozás 
A SYLVERRO Kft. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) és a cég működése 

érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a SYLVERRO Kft-vel kötött szerződés alapján az 

adatok feldolgozását végzik. Csak és kizárólag a SYLVERRO Kft. által megjelölt célból kerül sor 

adatok feldolgozására. Ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel az ügyfél által 

megadott adatokat. 

A SYLVERRO Kft. a weboldal és az informatikai rendszer üzemeltetéséhez az alábbi partnerekkel 

dolgozik: 

Weboldal adminisztrátor és fejlesztő: 

• Név: Planet & Fruit's Bt. 

• Cím: 1171 Budapest Nyitány utca 41/b 

• Adószám: 20700991-2-42 

• E-mail: sandornovak@digikabel.hu 
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Weboldal és levelező rendszer üzemeltetése: 

• Név: DOTROLL Kft. 

• Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

• Adószám: 13962982-2-42 

• E-mail cím: support@dotroll.com 

Hírlevél üzemeltetéshez partner szolgáltató: 

• Név: GrandSoft Kft. 

• Cím: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 14. 

• Adószám: 22992846-2-15 

• E-mail cím: info@grandsoft.hu 

Online kártyás fizetéshez partner szolgáltató: 

• Név: B-Payment Szolgáltató Zrt. 

• Cím: 1132 Budapest, Váci út 4. 

• Adószám: 24722137-2-41 

• E-mail cím: info@b-payment.hu  

A SYLVERRO Kft. a megrendelések kiszállítása érdekében az alábbi szállító cégekkel dolgozik: 

• Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

• Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. 

• Adószám: 12369410-2-44 

• E-mail cím: info@gls-hungary.com 

A SYLVERRO Kft. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és azok kötelesek a 

feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a 

törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni. 

Adatbiztonság 
A SYLVERRO Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók és a Vásárlók 

által a honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az 

adatok tárolása, őrzése során. 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a 

személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

  

mailto:support@dotroll.com
mailto:info@grandsoft.hu
mailto:info@b-payment.hu
mailto:info@gls-hungary.com
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Ügyfél/Vásárló jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

Tájékoztatáshoz való jog 
A Felhasználó és a Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a SYLVERRO Kft. által kezelt, rá 

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben 

meghatározott módon. 

Amennyiben a Felhasználó illetve a Vásárló kéri, a SYLVERRO Kft. tájékoztatást ad a Felhasználóra, 

illetve a Vásárlóra vonatkozó, a SYLVERRO Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

adatait. 

A SYLVERRO Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért 

tájékoztatást. 

A Felhasználó illetve a Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve 

észrevétellel a SYLVERRO Kft. munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül: 

• Telefon: +36 70 538 24 67 

• E-mail: info@molettdivat.hu  

• Levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Baross G. utca 11. 

A Felhasználó, illetve a Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, 

vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. 

A SYLVERRO Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez 

esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. 

számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a SYLVERRO Kft. az előírt 

időtartamig megőrzi. 

A Felhasználó, illetve a Vásárló kérheti továbbá az adatai zárolását. A SYLVERRO Kft. zárolja a 

személyes adatot, ha a Felhasználó, illetve a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó illetve a Vásárló jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználó illetve a Vásárló, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó, illetve a Vásárló jogos 

érdekét nem sérti. 

Ha a SYLVERRO Kft. a Felhasználó, illetve a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 

nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban 

közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

  

mailto:info@molettdivat.hu
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A Felhasználó, illetve a Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

A SYLVERRO Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
• Név:    SYLVERRO Kft. 

• Levelezési cím:  2143 Kistarcsa, Baross G. utca 11. 

• E-mail:    info@molettdivat.hu  

A Felhasználó illetve a Vásárló az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 

alapján 

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy 

2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

Amennyiben a Felhasználó, illetve a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait 

adta meg, vagy a www.molettdiva.hu használata során bármilyen módon kárt okozott, a 

SYLVERRO Kft. jogosult a Felhasználóval, illetve a Vásárlóval szemben kártérítés érvényesítésére. 

A SYLVERRO Kft. ilyen esetben minden tőle telhető megtesz a jogorvoslati eljárásban a jogsértő 

személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

Egyéb rendelkezések 
A SYLVERRO Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzat a Felhasználók, illetve a 

Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését 

követően a Felhasználó, illetve a Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással 

elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. 

A SYLVERRO Kft. a regisztráció során neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. 

A Felhasználó, illetve a Vásárló az e-mail címének és telefonszámának megadásakor egyben 

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és telefonszámról kizárólag ő vesz 

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail 

címet regisztrálta. 

A regisztrált Felhasználó a honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa 

szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és 

SYLVERRO Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. 

  

mailto:info@molettdivat.hu
http://www.molettdiva.hu/
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A SYLVERRO Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a 

jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.  A SYLVERRO Kft. a fenti 

esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni; 

ebben az esetben a SYLVERRO Kft. a Felhasználó törlésből fakadóan ért károkért nem felel. 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztatója 2018 május 24. napjától hatályos. 




