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Webshopok adatvédelmi 

kötelezettségei 
 

Adatvédelmi tájékoztató 

 

Az Infotv. 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt 

közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Továbbá, hogy az 

érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 

adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő hogyan kezeli, illetve 

arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

A törvény értelmében, ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan 

költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra 

hozatalával is. 

• az adatgyűjtés ténye, 

• az érintettek köre, 

• az adatgyűjtés célja, 

• az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges 

adatkezelők személye, 

• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, valamint 

• ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 

nyilvántartási száma. 

 

A fenti adatok nyilvánosságra hozatalát, azaz az érintettek tájékoztatását szolgálja a 

részletes adatvédelmi tájékoztató, mellyel minden webáruháznak rendelkeznie kell. 

 

A webshop működtetése során figyelemmel kell lennünk az alábbi elvekre:  

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie. 
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Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás 

akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

 

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 

személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, 

így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 

felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 

igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az 

érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti 

kezeléséhez. 

 

Adatvédelmi bejelentés 

 

A webshop indítása előtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

nyilvántartásba vétel végett be kell jelenteni, a webshop-on történő adatkezelést. A 

bejelentés, az erre rendszeresített nyomtatványon történik. A Hatóság 8 napon belül 

nyilvántartásba kell, hogy vegye az adatkezelést, és ki kell, hogy állítsa az adatvédelmi 

nyilvántartási számot, melyet szintén meg kell jeleníteni az adatvédelmi tájékoztatóban. Az 

adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele 

kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

Ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az 

adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti. 

 

Fontos kiemelni, hogy nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az 

adatkezelésről, amely az (…) ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Azaz, 

ha a személyes adatok kezelése csak a webshop alapvető működésével kapcsolatos (pl. 
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számlázás), akkor még nem kell bejelenteni az adatkezelést. Ha azonban már hírlevelet is 

küldünk, vagy továbbítunk adatokat (pl. futárcégnek), esetleg nyereményjátékot 

szervezünk, be kell jelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba az adatkezelésünket. 

 

Hatályos adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi bejelentő adatlapját 11 napon 

belül elkészítjük. Keressen minket a net-jog@net-jog.hu, vagy a info@net-jog.hu e-mail 

címen. 

 


