
Adatvédelmi poli.ka 

ADATVÉDELMI ÉS SÜTI (COOKIE) FÁJL POLITIKA 
I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. 

1. E poli)ka a tmtoys.com internetes oldal [a továbbiakban: „Oldal”] felhasználói felé 
irányul. E poli)ka határozza meg a Felhasználók által személyesen és önkéntesen, az 
Oldalon hozzáférhető eszközök útján megadoK személyes adatai gyűjtésének és 
kezelésének szabályait, valamint az Oldalt elektronikus úton történő 
szolgáltatásnyújtás céljából igénybe vevő Felhasználók eszközein adatok mentése és 
az azokhoz való hozzáférés szabályait. 

2. Felhasználó az Oldal keretében hozzáférhető elektronikus szolgáltatást igénybe vevő 
természetes személy. 

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE ÉS A VELE VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL. 

1. A személyes adatok kezelői együKesen az alábbi Társaságok: 

1. A Szczecin-i székhelyű TM Toys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(korlátolt felelősségű társaság), ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Adószáma: 
8511021941, az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozások 
Nyilvántartásába KRS 0000035010 számon bejegyezve, törzstőke 4 000 000 
PLN, a továbbiakban: „Elsődleges Társ-adatkezelő”; 

2. A Szczecin-i székhelyű TM Invest spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
(korlátolt felelősségű társaság), ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Adószáma: 
8542268200, az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozások 
Nyilvántartásába KRS 0000243479 számon bejegyezve, törzstőke 50 000 PLN, 
a továbbiakban „1. Társ-adatkezelő”; 

3. A varsói székhelyű EVO C.E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (korlátolt 
felelősségű társaság), ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, Adószáma: 
5213166247, az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozások 
Nyilvántartásába KRS 0000012459 számon bejegyezve, törzstőke 50 000 PLN, 
a továbbiakban „2. Társ-adatkezelő”; 

jelen dokumentum további részeiben együKesen „Adatkezelő” vagy „Társ-adatkezelők”. 

Az Adatkezelő nem jelölt ki Adatvédelmi Tisztviselőt, ezért a személyes adatok az Adatkezelő 
általi kezelésével kapcsolatos ügyekben közvetlenül az Elsődleges Adatkezelőhöz lehet 
fordulni, a Lengyelország, Szczecin (70-653), ul. Zbożowa 4. címen, telefon: (+4891) 4317929, 
e-mail cím: rodo@tmtoys.pl. 

III. A GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE. 

1. Az Oldal lehetővé teszi a Felhasználó kapcsolatba lépését az Adatkezelővel, és olyan 
személyes adatok átadását a számára, mint: 

1. azonosító adatok (mint a család- és utónév), 

2. kapcsolaKartási adatok (lakcím, e-mail cím, telefonszám), valamint 

3. az Adatkezelőnek küldöK üzenetek tartalmával kapcsolatos adatok. 



2. Az Adatkezelő gyűj) a Felhasználók ak)vitásával kapcsolatos adatokat, mint például 
az oldalon töltöK idő, a használt kereső-kifejezések, a megtekinteK lapok száma, a 
látogatás időpontja és forrása (bővebben – jelen Poli)ka XI. pontja). 

IV. AZ ADATOK FORRÁSA. 

Az adatok az alábbi forrásokból származnak: 

1. közvetlen interakciók – mikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, pl. 
kérdés feltevése, kérelem benyújtása céljából stb.; 

2. harmadik személyektől – olyanok, mint a Felhasználó által nyilvános betekintésre 
megadoK információk, harmadik személyek internetes oldalain található információk, 
vagy adatkereskedők által biztosítoK adatok; 

3. automa)zált követési technológiából származó adatok, mint a sü) (cookie) fájlok. 
Olyan adatokat gyűjtünk, mint az Önök Szolgáltatásainkkal és internetes oldalainkkal 
folytatoK interakcióival kapcsolatos, automa)kusan, különféle technológiák, többek 
közt sü)-fájlok segítségével gyűjtöK információk. 

V. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA ÉS CÉLJA. 

1. Az adatkezelő a Felhasználók adatait elsődlegesen az alábbi szabályok alapján gyűj) 
és kezeli: 

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a 
továbbiakban „GDPR”; 

2. az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i 
törvény; 

3. a személyes adatok védelméről szóló 2018. május 10-i törvény; 

4. az Adatkezelőnél érvényesülő belső dokumentációk és eljárások, amelyek célja 
az adatok erre fel nem hatalmazoK személyek kezébe kerülése, és amelyek 
folyamatosan ellenőrzésre kerülnek az általánosan érvényes jogszabályokkal 
való összhangjuk tekintetében. 

2. A Felhasználó személyes adatai az alábbi célokból kezelhetők: 

1. a hálóza) forgalom elemzése, az Oldalon belüli biztonság biztosítása és a 
tartalom a Felhasználók szükségleteihez igazítása az Adatkezelő jogilag 
megalapozoK érdeke alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont); 

2. a felteK kérdések megválaszolása, a megrendelt kínálat átadása és levelezés 
folytatása ügyintézés érdekében, a Felhasználó beleegyezése és az Adatkezelő 
a Felhasználók követeléseinek teljesítésében megnyilvánuló jogilag 
megalapozoK érdeke alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. és f. pont); 

3. hírlevél rendelkezésre bocsájtása vagy kereskedelmi információk bemutatása a 
Felhasználó kifejezeK kérésére és az általa a kérelem benyújtásával 
egyidejűleg adoK beleegyezés alapján, az Adatkezelő által kínált termékek és 



szolgáltatások közvetlen marke)ngje céljából, a GDPR szabályainak 
megfelelően (a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja alapján); 

4. az esetleges igények teljesítése és vitarendezési eljárások lefolytatása céljából, 
beleértve az igények és végrehajtás érvényesítését vagy az ezekkel szembeni 
védekezést (a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontjának megfelelően). 

VI. HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ. 

1. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásának 
megszerzését követően kezeli. A hozzájárulás teljességgel önkéntes. A személyes 
adatok Felhasználó általi megadása az ügyintézéssel kapcsolatos célból önkéntes, de 
szükséges. Megadásuk hiánya megnehezíthe) vagy lehetetlenné tehe) az ügy 
elintézését. 

2. Az adatkezeléshez adoK hozzájárulását a Felhasználó indoklás nélkül, bármikor 
visszavonhatja, a jelen Poli)kában (II. pont) megadoK módon kapcsolatba lépve az 
Adatkezelővel. 

3. A hozzájárulás visszavonása az adatkezelés összes céljára vagy egyes konkrét, a 
Felhasználó által megjelölt céljára is vonatkozhat (pl. kereskedelmi információk 
küldéséhez adoK hozzájárulás visszavonása). 

4. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a már végrehajtoK cselekményekre, de 
megnehezíthe) vagy lehetetlenné tehe) a kapcsola|elvételt a Felhasználóval jövőbeli 
követelései teljesítése céljából. 

VII. A GDPR-BÓL EREDŐ JOGOSULTSÁGOK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE KÖRÉBEN. 

1. A Felhasználó jogosult: 

1. az Adatkezelőtől adataiba való betekintést, valamint másolatuk rendelkezésre 
bocsájtását, illetve az adatkezelés körével kapcsolatos tájékoztatást kérni; 

2. az Adatkezelőtől adatai helyesbítését vagy javítását kérni – az adatok 
helyesbítése kapcsán akkor, ha észleli, hogy az adatok helytelenek vagy 
hiányosak; 

3. az Adatkezelőtől, indoklás nélkül, adatai törlését kérni; 

4. az Adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, mind 
határozoK időre, mind véglegesen, pl. ha észleli, hogy adatai helytelenek 
(ilyen esetben a Felhasználó adatai kezelésének korlátozását kérhe) az adatok 
helyességének ellenőrzését lehetővé tevő időre); 

5. bármikor )ltakozhat személyes adatai kezelése ellen (akár minden adata, akár 
adatai meghatározoK körű kezelése – pl. valamely konkrét adatkezelési cél) 
ellen; 

6. kérhe) az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai átadását valamely 
más jogalanynak, megadva e jogalany adatait és az átadandó adatok pontosan 
meghatározoK körét; 

7. panaszt tehet személyes adatai az Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban a 
Személyes Adatok Védelmének Hivatala elnökénél. 

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI. 



1. A Felhasználó személyes adatainak címzeKjei kizárólag olyan jogalanyok lehetnek, 
amelyek a jogszabályok alapján jogosultak a hozzájuk férésre, különösen az állami 
hatóságok és a közhatalmi szervek megbízásából közfeladatokat ellátó vagy 
felhatalmazásuk alapján eljáró jogalanyok, a jogszabályokból következő körben és 
célból. 

2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével megbízhat vele együKműködő 
jogalanyokat a Felhasználó által kért tevékenységek megvalósításához szükséges 
mértékben, pl. a felteK kérdésekre történő válaszadás céljából, beleértve a postai 
úton történő válaszolást, vagy kereskedelmi információk küldését, beleértve a hírlevél 
küldését (ha a Felhasználó az ilyen adatátadáshoz hozzájárulását adja); 

3. A Felhasználó személyes adatai átadhatók futároknak, postai szolgáltatóknak, hos)ng-
szolgáltatóknak, levelezési szervereknek vagy más, az Adatkezelő üzle) folyamatait 
támogató jogalanyoknak. 

4. A fent megadoK célokon kívül a személyes adatok semmilyen módon nem kerülnek 
átadásra harmadik személyeknek. 

IX. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE. 

1. A személyes adatok a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az ügy 
elintézéséig, majd ezt követően a felek azzal kapcsolatos igényeinek elévüléséig 
lesznek tárolva. 

2. A hálóza) forgalom elemzésével kapcsolatos, sü) (cookie) fájlok közreműködésével 
tárolt adatok a sü)-fájl lejártáig tárolhatók. Egyes sü)-fájlok soha nem járnak le, ezért 
az adatok tárolásának ideje meg fog egyezni az adatgyűjtéssel összefüggő cél, mint pl. 
az Oldal biztonságának biztosítása és az Oldal forgalmával kapcsolatos történe) 
adatok elemzése eléréséhez az Adatkezelő számára szükséges idővel. 

X.  AZ ADATOK ÁTADÁSA HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETNEK. 

1. A Felhasználók által önként megadoK személyes adatok: 

1. nem kerülnek átadásra az Európai Unión kívülre, hacsak nem kerültek 
nyilvánosságra a Felhasználó egyéni tevékenysége nyomán (pl. komment vagy 
bejegyzés publikálása), melynek nyomán a személyes adatok az Oldalt 
meglátogató bármely személy számára hozzáférhetőek lesznek, amire az 
Adatkezelőnek nincs befolyása; 

2. nem kerülnek felhasználásra automa)zált döntéshozatalhoz (profilalkotáshoz); 

3. nem kerülnek értékesítésre harmadik jogalanyoknak. 

2. Anonim (személyes adatokat nem tartalmazó) adatok: 

1. kiadhatók az Európai Unión kívülre; 

2. nem kerülnek felhasználásra automa)zált döntéshozatalhoz (profilalkotáshoz); 

3. nem kerülnek értékesítésre harmadik jogalanyoknak. 

XI.  SÜTI (COOKIE) FÁJLOK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK HASZNÁLATA. 

1. Az Oldal a hálóza) forgalom elemzésére szolgáló, valamint más, a Felhasználókkal 
kapcsolatos adatok gyűjtésére alkalmas eszközöket, vagyis sü) (cookie) fájlokat és 
hasonló technológiákat, pl. WWW jelzőket és internetes jelölőket használ (a 



továbbiakban: „sü)k”). A sü)-fájlok kisméretű szöveges vagy pixeles állományok, 
amelyek a Felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén vannak tárolva. A sü)-
fájlok szükségesek lehetnek az internetes oldal böngészésének megkönnyítése és 
felhasználóbarátabbá tétele érdekében. 

2. A harmadik személyektől származó sü)-fájlok információt gyűjthetnek a kereséssel 
kapcsolatos egyéni viselkedés elemzése érdekében. Olyan rendszereket használunk, 
mint: 

1. A Google Analy)cs, amely információkat gyűjt az Oldal látogatásaira, a 
meglátogatoK lapokra, az Oldalon töltöK időre, az egyes lapok köz) átjárásra 
vonatkozóan (a Google Analy)cs adatvédelmi poli)kája: hKps://
marke)ngpla|orm.google.com/about/analy)cs/terms/pl; kiegészítő 
tájékoztatás: hKps://policies.google.com/technologies/partner-sites). 

2. A GetResponse, amely információkat gyűjt a hírlevél címzeKjeiről és elküldi a 
hírlevelet egyes konkrét e-mail címekre (a GetResponse adatvédelmi 
poli)kája: hKps://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-
prywatnosci); 

3. A Facebook Pixel, személyre szaboK hirdetések küldése érdekében a 
Felhasználóknak. 

3. Az Oldal egy akkreditált tanúsító intézmény (Asseco) által kiadoK SSL tanúsítvánnyal 
védeK. A tanúsítvány az Elsődleges Társ-adatkezelő részére leK kiállítva. 

4. Az Oldal a Felhasználókkal kapcsolatos információk gyűjtését sü)-fájlok útján teszi 
lehetővé, amelyek működése a legtöbbször jelölő elhelyezésével jár a Felhasználó 
eszközén (számítógépén, okostelefonján stb.). Ezen információk a Felhasználó 
azonosítása (a Felhasználó IP címe, doménnév, böngésző �pusa stb.), az Oldalon 
folytatoK tevékenységének regisztrálása (fül választása az oldalon, fájl-letöltés, 
poli)ka elfogadása stb.), valamint a Felhasználó munkamenetének fenntartása (pl. 
bejelentkezés után), illetve a biztonság biztosítása, a látogatások elemzése és a 
tartalom igazítása céljából kerülnek felhasználásra. Ezeket az adatokat sü)-fájlok 
gyűjthe)k, de a szerver naplóiban is feljegyzésre kerülhetnek. 

5. A rendszer az alábbi �pusú sü)-fájlokat használja: 

1. belső sü)k – az Oldal teleinforma)kai rendszere által a Felhasználó eszközén 
elhelyezeK és onnan beolvasoK állományok; 

2. külső sü)k – külső oldalak teleinforma)kai rendszere által a Felhasználó 
eszközén elhelyezeK és onnan beolvasoK állományok. A külső oldalak 
scriptjei, amelyek sü)-fájlokat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén, 
tudatosan kerültek elhelyezésre az Oldalon, az Oldal által elérhetővé teK és 
telepíteK scriptek és szolgáltatások útján; 

3. munkamenet-sü)k – az Oldal által a Felhasználó eszközén annak egy 
munkamenete során elhelyezeK és onnan beolvasoK állományok. A 
munkamenet befejeződése után a fájlok törlésre kerülnek a Felhasználó 
eszközéről. 

4. tartós sü)k – az Oldal által a Felhasználó eszközén elhelyezeK és onnan kézileg 
történő eltávolításukig beolvasoK állományok. A fájlok nem kerülnek 



önműködően törlésre az eszköz munkamenetének befejeződését követően, 
hacsak a Felhasználó eszköze a beállításaiban nincs a „sü)k törlése az eszköz 
munkamenetének befejezése után” üzemmódra állítva. 

6. A sü)k segítségével szerzeK információk nem kerülnek összekapcsolásra az Oldal 
Felhasználóinak egyéb adataival, és nem szolgálnak az Adatkezelő általi 
azonosításukra sem. 

7. A Felhasználónak lehetősége van böngészőjében beállítani a sü)k blokkolását. A 
böngészők többsége alapértelmezeKen engedélyezni az összes sü)k használatát, de a 
Felhasználónak lehetősége van e beállításokat bármikor módosítani, és törölhe) a 
már telepíteK sü)-fájlokat is. Minden böngésző lehetővé tesz az ilyen lépést a 
hozzáférhető beállítások vagy opciós preferenciák egyikében. 

8. A felhasználónak lehetősége van az Oldalt ún. inkognitó módban is használni, amely 
blokkolja a látogatásával kapcsolatos információk gyűjtését. 

9. Az Oldal a böngészőbeállítások módosítása nélküli, a sü)-fájlok ún. alapértelmezeK 
elfogadása melle� használata hozzájárulást jelent a fent megfogalmazoK célok 
érdekében történő felhasználásukhoz. 

XII.  MÁS INTERNETES OLDALAKRA VEZETŐ HIVATKOZÁSOK. 

1. Az Oldal tartalmazhat harmadik személyek internetes oldalaira mutató 
hivatkozásokat, akinek adatvédelmi poli)kái eltérhetnek jelen Poli)kától. Az 
Adatkezelő nem felelős a személyes adatok más oldalak útján történő gyűjtéséért, 
kezeléséért vagy nyilvánosságra hozataláért, sem az ilyen oldalakon elhelyezeK 
információkért vagy tartalmakért. 

2. A más oldalakra mutató hivatkozások kizárólag kényelmi okból kerülnek megadásra. 
Ezen oldalak a Felhasználó általi használata és böngészése ezen oldalak adatvédelmi 
poli)kái rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. 

3. A Felhasználónak meg kell ismerkednie az azon más oldalakon elhelyezeK 
adatvédelmi poli)kákkal, amelyeket az Oldal közreműködésével kereshet fel. Az 
Adatkezelő a Felhasználók rendelkezésére bocsájthat a más internetes oldalak 
böngészésével kapcsolatos személyesadat-gyűjtés és -felhasználás módjaira 
vonatkozó, további vagy más adatvédelmi poli)kákat. 

XIII.  AZ ADATVÉDELMI POLITIKA NAPRAKÉSZEN TARTÁSA 

Az adatvédelmi poli)ka frissítésre kerülhet. Jelen poli)ka módosítása esetén az Adatkezelő 
feltünte) jelen dokumentumon a hatálybalépése napját. Jelen változat 2020. december 18-a 
óta hatályos.


