ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
LAVYLITES NETWORK MARKETING
TAGJAI RÉSZÉRE

1. BEVEZETÉS

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Lavylites World Ltd. (77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG,
cégjegyzékszám: BN17 5AG a továbbiakban: Adatkezelő) azon természetes személyek adatainak kezelésével, illetve az
adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást, akik az Adatkezelő által
létrehozott és fenntartott, a Neryon Enterprises Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. fsz.. 6., a továbbiakban: Adatkezelő-4)
által előállított jellemzően kozmetikai jellegű termékeket (a továbbiakban: Termékek) értékesítő Lavylites Network Marketing
nevű, az Adatkezelő által külön szabályzatok (a továbbiakban: Lavylites Szabályzatok) szerint működtetett marketing és
értékesítési hálózatába (a továbbiakban: Lavylites Network Marketing) be kívánnak lépni, vagy már annak tagjai, és ennek
során értékesítési és marketing tevékenységet folytatnak vagy kívánnak folytatni (a továbbiakban Érintett). A Termékek
megrendelése és a Lavylites Network Marketingbe történő belépés és tagsági jogosultságok gyakorlása Lavylites Worldwide Zrt.
(1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. fszt. 6., a továbbiakban Adatkezelő-2) által fenntartott www.lavylites.com honlapon (a
továbbiakban: Honlap) és az azon üzemelő webshopon (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik.

Adatkezelő a Lavylites Network Marketing fenntartása során az Érintett személyes adatait a jelen tájékoztató szerint kezeli.

2. AZ

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

név:
székhely:

Lavylites World Ltd.
77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG

Adatkezelő adatvédelmi felelőse (kapcsolattartója), elérhetőségei:
Mindenkori ügyvezető, postacím: 77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG, email: agnes.vanya@lavylites.com
Adatkezelő cégcsoportjában kijelölt közös adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei:
(egyelőre nincs ilyen kijelölve)
3. AZ ADATKEZELÉS

-

ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK , SZABÁLYZATOK, ALAPVETŐ FOGALMAK

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.);
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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
rendeletet (a továbbiakban: GDPR);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.)
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pmt.)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fttv.)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.)
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
Adatkezelő mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat), amely elérhető az
adatkezelő honlapján oldalon. A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban használt alapvető fogalmak részletes
jelentését a Szabályzat vonatkozó fejezete tartalmazza.

4. AZ ADATKEZELÉS

CÉLJA

Adatkezelő a Lavylites Network Marketing fenntartása és üzemeltetése során annak tagjaivá válni kívánó, vagy azzá vált
magánszemélyekkel, jogi személlyel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel mint ügyfelekkel létesítendő
jogviszony, megkötendő szerződések létrehozatala, azok tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból
származó kifizetések nyilvántartása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából, illetve hozzászólások, kérdések megválaszolása, kezelése céljából , továbbá panaszkezelés
céljából kezelheti a vele kapcsolatot felvenni kívánó, illetve szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó vagy vele szerződéses
kapcsolatot létesített (i) magánszemélyek vagy (ii) nem magánszemély ügyfelek vezető tisztségviselői, magánszemély
tulajdonosai és tényleges tulajdonos magánszemélyei, vagy részükről eljáró egyéb magánszemélyek mint (együttesen)
Érintettek azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.
5. AZ ADATKEZELÉS

JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Érintett Lavylites Network Marketinggel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, a
szolgáltatások nyújtása céljából létrejövő megállapodás (tagként történő regisztrálás és eljárás) teljesítése tekintetében a GDPR 6.
Cikk (1) bekezdés (b) pontja; vagyis az adatkezelés olyan szerződés Érintett kérésére történő előkészítéséhez vagy teljesítéséhez
szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, míg a megállapodásból fakadó igények érvényesítése kapcsán pedig a GDPR 6. Cikk
(1) bekezdés (f) pontja; vagyis az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés jogalapja továbbá bizonyos, az Érintett jogszabály által kötelezően előírt vagy átadandó személyes adatai körében a
GDPR 6. cikk (1) (c) pontja; vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés jogalapja ezen kívüli személyes adatok körében a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja; vagyis az Érintett hozzájárulása.

6. A

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

Kezelt személyes adatok
és kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Természetes személy neve,
emailcíme.

Honlapon
tett,
kapcsolattartó
emailcímekre
küldött
hozzászólás,
feltett
kérdés megválaszolása,
kapcsolattartás.

GDPR 6. Cikk
(1) bekezdés (a)
pont

Természetes személy neve,
emailcíme,
lakcíme,
felhasználóneve,
nyelve,
szponzorának
neve,
jelszava

Lavylites
Network
Marketing tagjai, vagy
tagjává válni kívánó
személyek elsődleges
azonosítása,
jogosultságaik
és
minősítéseik
megállapítása
és
nyilvántartása,
részükre
kifizetések
teljesítése

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
(b)
pontja

Természetes
személy
adóazonosítója,
bankszámlaszáma
(IBAN
szám
és
SWIFT),
számlavezető
bankjának
neve és címe, személyi
igazolvány száma.

Természetes
személy
telefonszáma, Skype ID-ja,
önarcképe

Lavylites
Network
Marketing tagjai, vagy
tagjává válni kívánó
személyek
azonosításának
véglegesítése,
jogosultságaik
és
minősítéseik
megállapítása
és
nyilvántartása,
részükre
kifizetések
teljesítése

Lavylites
Network
Marketingen
belüli
kapcsolattartás
elősegítése

Adatkezelés
időtartama (törlésre
előirányzott
határidők)

A
hozzájárulás
visszavonásáig,
kérdés
megválaszolását
követő 30 (harminc)
napig (a kettő közül
hamarabb
bekövetkező
időpontig).

A Lavylites Network
Marketingben fennálló
tagság
(szerződéses
jogviszony)
megszűnését
követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).
A Számviteli tv. alapján
a bizonylat kiállítása és
megőrzése
céljából
kezelt
adatok
tekintetében
az
adatkezelés időtartama
a tagsági jogviszony
(szerződés)
megszűnését követő 8
(nyolc) év (Számviteli
tv. 169. § (2) bek.).

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
(b)
pontja

Számviteli bizonylatok
kezelése és megőrzése
az
adó
megállapításához való
jog elévüléséig, tehát
az adott bizonylaton
alapuló
bevallás
évének
végétől
számított 5 (öt) évig
(Art. 47. § (1) bek.,
164. § (1) bek.)
A Lavylites Network
Marketingben fennálló
tagság
(szerződéses
jogviszony)
megszűnését
követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).
A Számviteli tv. alapján
a bizonylat kiállítása és
megőrzése
céljából
kezelt
adatok
tekintetében
az
adatkezelés időtartama
a tagsági jogviszony
(szerződés)
megszűnését követő 8
(nyolc) év (Számviteli
tv. 169. § (2) bek.).

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
(a)
pontja

Számviteli bizonylatok
kezelése és megőrzése
az
adó
megállapításához való
jog elévüléséig, tehát
az adott bizonylaton
alapuló
bevallás
évének
végétől
számított 5 (öt) évig
(Art. 47. § (1) bek.,
164. § (1) bek.)
A
hozzájárulás
visszavonásáig.

Közös
adatkezelő,
képviselőjének
és
adatvédelmi
tisztviselőjének
megnevezése
és
elérhetősége (ha van
ilyen).
Adatkezelők
esetén
a
Szabályzatban
megjelölt
adott
képviselő és közös
adatvédelmi
tisztviselő tekintendő
minden
esetben
ennek.
Adatkezelő-2 az általa
üzemeltett Honlapon és
Weboffice-on
beérkezett
Lavylites
Network Marketinggel
kapcsolatos
hozzászólásokat
és
kérdéseket
továbbítja
az
Adatkezelő-1-nek,
valamint megválaszolja
a
Honlappal
vagy
Weboffice-szal
kapcsolatos technikai,
informatikai
jellegű
kérdéseket.
Adatkezelő-2 az általa
üzemeltetett Weboffice
fenntartása
és
működtetése során és
céljából, Adatkezelő-2 a
Webshopban
leadott
megrendelések
Lavylites
Network
Marketingen
belüli
nyilvántartása
és
elszámolása céljából.

Adatkezelő-2 az általa
üzemeltetett Weboffice
fenntartása
és
működtetése során és
céljából, Adatkezelő-2 a
Webshopban
leadott
megrendelések
Lavylites
Network
Marketingen
belüli
nyilvántartása
és
elszámolása céljából.

Adatkezelő-2 az általa
üzemeltetett Weboffice
és egyéb promóciós
eszközök fenntartása és
működtetése során és

Természetes
neve, lakcíme.

személy

Adatkezelő
fenti
jogviszonyokból
származó
igényei
érvényesítése
(kintlévőségek kezelése,
behajtása,
egyéb
igények érvényesítése)

GDPR. 6. Cikk
(1)
bekezdés
(f) pontja

A tagság (szerződés
jogviszony)
megszűnését
vagy
amennyiben
igényérvényesítésre
került az Adatkezelő
által
vagy
vele
szemben az Érintett
kapcsán,
akkor
az
igényérvényesítés
jogerős
elbírálását
követő
általános
elévülési idő 5 (öt) év)
lejártáig (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).

Adatkezelő
által
a
Lavylites
Network
Marketing
részeként
előírt mindenkori etikai,
békéltető és egyéb belső,
az
adott
Érintettre
vonatkozó vagy őt érintő
eljárások lefolyatása során
szükséges
személyes
adatok
(Érintett
valamennyi
Adatkezelők
által
kezelt
személyes
adata)

Etikai
és
mindenkori
Szabályzatok
belső
lefolytatása
végrehajtása

GDPR 6. cikk
(1)
bekezdés
(b) pontja

Eljárások
végleges
elintézését,
követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).

Feliratkozó személy:
teljes neve,
email címe

Adatkezelőt,
szolgáltatásait,
rendezvényeit,
promóciós
ajánlatait,
valamint
a
Lavylites
Network
Marketinget
egyéb módon bemutató,
népszerűsítő
elektronikus hírlevelek
rendszeres küldése.

14. életévét be nem töltött
gyermek esetén
szülője,
törvényes
képviselője neve, email
címe.

egyéb
Lavylites
szerinti
eljárások
és

GDPR 6. cikk
(1)
bekezdés
(a) pontja

A
hozzájárulás
visszavonásáig.

céljából.
nincs

Adatkezelő-2, az adott
eljárás eredményeként
született
döntés,
intézkedés
Webofficeban
történő
végrehajtása céljából.
Az adott eljárásban a
mindenkori
Lavylites
Szabályzatokban
előírtak
szerint
résztvevő
harmadik
személyek
az
adott
eljárás
lefolytatása
céljából.
Nincs

Az adatok fizikai nyilvántartásának módjai a következők lehetnek: nyomtatott irat, elektronikus adat.
Az adatok megismerésére jogosultak köre az Adatkezelőnél: ügyvezető, ügyfélszolgálati, logisztikai, disztribúciós és pénzügyi
munkakörben, dolgozók.
Az adatok tárolására az Adatkezelő központi irodájában, és saját szerverein kerül sor.
7. ADATFELDOLGOZÁS,

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatok megismerésére és azok kezelésére azon személyek köre jogosult,
amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen.

Az Adatkezelő szervezetén belül az Érintettek személyes adatait kizárólag a célhoz kötöttség elvével összhangban továbbíthatók
és csak megfelelő cél esetén biztosítható ilyen adatokhoz hozzáférés. Az Adatkezelő központja és egyes részlegei között az
adattovábbítás a közfeladatok minél hatékonyabb ellátása, illetve a feladatellátás jogi, pénzügyi és műszaki feltételeinek biztosítása
érdekében szükséges, de minden esetben a célhoz kötöttség elvével összhangban történik.

Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentieken túlmenően kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy
jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.

Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy a jelen tájékoztatás időpontjában harmadik országba
vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot.
Adatkezelő mindenkor esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói nevét és elérhetőségét a mindenkori Szabályzat tartalmazza.

8.

AZ ÉRINTETT

JOGAI

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az Adatkezelő emailcímén; az adatkezelés korlátozását. Az
Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni.

Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)
Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha
az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn.

Korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű
jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok
ezt szükségessé teszi.

Tiltakozás joga
Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal
kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

Panasz és jogorvoslat
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági
jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok
gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása
szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz
fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg
társaságunkat.

***

