
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 a Lavylites Central Europe
Kft.  (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: Lavylites World Ltd.
székhely: 77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG

Adatkezelő adatvédelmi felelőse (kapcsolattartója), elérhetőségei:
Mindenkori ügyvezető, postacím: 77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG, email: privacy@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.)
- 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 magánszemélyek vagy 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) 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   

Adatkezelés
időtartama  (törlésre
előirányzott
határidők)  

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.  

Természetes személy neve,
emailcíme.

Honlapon  tett,
kapcsolattartó  email-
címekre  küldött
hozzászólás,  feltett
kérdés megválaszolása,
kapcsolattartás.

GDPR  6.  Cikk
(1) bekezdés (a)
pont A  hozzájárulás

visszavonásáig,
kérdés
megválaszolását
követő  30  (harminc)

Adatkezelő-2  az  általa
üzemeltett Honlapon és
Weboffice-on beérkezett
Lavylites  Network
Marketinggel
kapcsolatos
hozzászólásokat  és

http://www.lavylites.com/
mailto:privacy@lavylites.com


napig  (a  kettő  közül
hamarabb
bekövetkező
időpontig).

kérdéseket  továbbítja
az  Adatkezelő-1-nek,
valamint  megválaszolja
a  Honlappal  vagy
Weboffice-szal
kapcsolatos  technikai,
informatikai  jellegű
kérdéseket.

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

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.).

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.)

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.

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

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

GDPR  6.  cikk
(1) bekezdés (b)
pontja

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.).

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.)

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.

Természetes  személy
telefonszáma, Skype ID-ja,
önarcképe

Lavylites  Network
Marketingen  belüli
kapcsolattartás
elősegítése

GDPR  6.  cikk
(1) bekezdés (a)
pontja

A  hozzájárulás
visszavonásáig.

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

Természetes  személy
neve, lakcíme.

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.). 

nincs

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

Etikai  és  egyéb
mindenkori  Lavylites
Szabályzatok  szerinti
belső  eljárások
lefolytatása  és
végrehajtása

GDPR  6.  cikk
(1)  bekezdés
(b) pontja

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

Adatkezelő-2,  az  adott
eljárás  eredményeként
született  döntés,
intézkedés  Weboffice-
ban  történő
végrehajtása céljából. 

Az  adott  eljárásban  a



adatok  (Érintett
valamennyi  Adatkezelők
által  kezelt  személyes
adata)

mindenkori  Lavylites
Szabályzatokban
előírtak  szerint
résztvevő  harmadik
személyek  az  adott
eljárás  lefolytatása
céljából.

Feliratkozó személy:
- teljes neve, 
- email címe

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

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

GDPR  6.  cikk
(1)  bekezdés
(a) pontja

A  hozzájárulás
visszavonásáig.

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 szabályzat hatálybalépésének 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.
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PROVIDING OF INFORMATION CONCERNING DATA PROCESSING
FOR THE MEMBERS OF

LAVYLITES NETWORK MARKETING  

a. PREAMBLE

Lavylites  World  Ltd.  (77  High  Street,  Littlehampton,  England,  BN17  5AG,  company  registry  number:  BN17  5AG,  hereinafter:
’Controller’) provides information by this notification on the processing of data and the rights and legal remedies, of those natural
persons,  who  are  or  who  wish  to  become  members  of  the  marketing  and  sales  network  (hereinafter:  ‘Lavylites  Network
Marketing’) in accordance with separate policies (hereinafter: ’Lavylites Policies’) of the Controller in order to carry out sales
and marketing activities (hereinafter jointly: ‘Data     Subject’). The ordering of Products  and joining Lavylites Network Marketing
and exercising the membership rights happens via the website www.lavylites.com (hereinafter. ‘Website’) as well as via the the
webshop operating on this “ebsite (hereinafter:’Webshop’), all maintained by Lavylites Central Europe Kft. (1053 Budapest, Veres
Pálné u. 9. fsz. 6, hereinafter: ’Controller-2’); 

The Controller processes the Data Subject’s personal data in course of operating the Lavylites Network Marketing in accordance
with this policy. 

b. NAME AND CONTACT DETAILS OF THE CONTROLLER

name: Lavylites World Ltd.
registered office: 77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG, company registry number: BN17 5AG

Data protection supervisor (contact point) of the Controller and their contact details
managing  director  of  the  Controller,  postal  address:  77  High  Street,  Littlehampton,  England,  BN17  5AG,  email  address:
privacy@lavylites.com 
The name and contact details of the appointed joint data protection officer in the Controller’s corporate group
(currently not applicable)

c. SIGNIFICANT LAWS, REGULATIONS AND FUNDAMENTAL NOTIONS SERVING AS BASIS FOR PROCESSING DATA

 Hungarian Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of Information (hereinafter: ’Infotv’);

 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (hereinafter: ’GDPR’)

 Hungarian Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter: ’Ptk.’)

 Hungarian Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce and on Information Society Services (hereinafter: ’Eker. tv’.);

 Hungarian Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (hereinafter:
’Pmt.’);

 Hungarian Act CLV of 1997 on Consumer Protection (hereinafter: ’Fttv.’)

 Hungarian Act C of 2000 on accounting (hereinafter: ‘Act on Accounting’)

 The Controller’s at all times effective Data Processing and Data Protection Policy (hereinafter: ’Privacy Policy’) is available
on the Controller’s website. The fundamental notions in connection to the processing and protection of personal data are
included in the Privacy Policy’s relevant chapter. 

d. THE PURPOSES OF THE DATA PROCESSING

The Controller processes the personal data required and satisfactory to identify the private persons or the executive officers, 
private person owners and beneficial private owners or other private persons acting in their place of non-private person
clients, as (jointly) Subjects who wish to establish contact, or a contractual relation, or who are already in an established 
contractual relation with the Controller  in order to monitor the creation, specification, modification of legal relationships
and contracts with  private persons, legal persons and organisations without legal personality as clients who wish to become or 
already are members of Lavylites Network Marketing through its maintenance and operation by the Controller; to keep a 
register of payments originating from the former and to enforce claims in connection to these payments; and to answer and 
process comments or questions and to handle complaints.

e. LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING

The legal basis of data processing in order to fulfil the agreement being concluded between the Data Subject (registering as a
member) and the Controller regarding the services of Lavylites Network Marketing aiming to provide these services, is point (b)
of Article 6 (1) of GDPR ; that is the data processing is required to prepare or fulfil a contract in which the Subject is one of the
parties, whilst the legal basis of claims originating from agreements is point (f) of Article 6 (1) of GDPR; that is the processing
of data is necessary to enforce the Controller’s legitimate interests.
Furthermore the legal basis of data processing, regarding the Data Subject’s personal data that is required by a legal act to be
prescribed or transferred is  point (a) of Article 6 (1) of  GDPR;  that  is  the processing of  data  is  necessary to  fulfil  the
Controller’s legal obligations.
The legal basis of the data processing besides the above scope of personal data is point (a) of Article 6 (1) of GDPR, that is the
Data Subject’s consent. 

f. RANGE OF PROCESSED DATA AND THE SPECIFIC PURPOSE OF PROCESSING

Processed  personal
data  and  its
categories

Purpose  of  data
processing

Legal basis of data
processing

Period  of  data
processing 

Name of joint data
controller,  and
contact  details  of
their
representative and
data  protection
officer  (if  such
exists).  For  the
Controller,  the
representative and
joint  data

mailto:privacy@lavylites.com
http://www.lavylites.com/


protection  officer
appointed  in  the
Privacy Policy shall
always  be
regarded as that.

Natural  person’s
name  and  e-mail
address

Answering  comments
and questions sent or
asked on the Website,
or  via  
the  contact  e-mail;
communication

Point  (a)  of  Article  6
(1) of GDPR

Until the withdrawal of
permission  or  30
(thirty) days following
the  answer  to  the
question  (whichever
occurs sooner)

The  Controller-2
transfers  the
comments  submitted
on  the  Website  and
Weboffice operated by
him  related  to
Lavylites  Network
Marketing  to
Controller,  as  well  as
answers the technical
and  IT  related
questions  in
connection  to  the
Website  or  the
Webshop.

Natural  person’s
name, e-mail address,
address,  username,
language,  sponsor’s
name and password

Online  identification,
determination  and
registering  of  rights
and  qualifications  of
members  and  those
who  wish  to  become
members  of  Lavylites
Network Marketing

Point  (b)  of  Article  6
(1) of GDPR

Until the expiry of the
general  statutes  of
limitation  period  of  5
(five)  years  following
the termination of the
membership  in
Lavylites  Network
Marketing (contractual
relationship)  (Section
6:22. (1) of Ptk.).
Pursuant  to  Act  on
Accounting,  the term
of data  processing is
8  (eight)  years
following  the
termination  of  the
membership
(contract)  regarding
the  data  processed
with  a  view to  issue
and  preserve
accounting
documents  (Section
169.  (2)  of  Act  on
Accounting).
Processing  and
preserving
accounting
documents:  until  the
lapse  of  right  to
charge  tax,  which
means  5  (five)  years
after  the  end  of  the
year  of  the  tax
declaration  based  on
the  given  accounting
document  (Section
47. (1) and 164. (1) of
Art)

The  Controller-2
through  and  in  order
to  the  maintenance
and  operation  of  the
Weboffice operated by
him,  the  Controller-2
in order to record and
account  the  orders
placed  in  the
Webshop  within
Lavylites  Network
Marketing.

Natural  person’s  tax
ID no.,  bank account
number  (IBAN  and
SWIFT),  name  and
address  of  account-
holder  bank,  ID  card
number

Finalisation  of
identification,
establishment  and
recording  of  rights
and qualifications  of
actual  and
prospective
members  of
Lavylites  Network
Marketing
performing
payments to them

Point  (b)  of  Article  6
(1) of GDPR

Until the expiry of the
general  statutes  of
limitation  period  of  5
(five)  years  following
the termination of the
membership  in
Lavylites  Network
Marketing (contractual
relationship)  (Section
6:22. (1) of Ptk.).
Pursuant  to  Act  on
Accounting,  the term
of data  processing is
8  (eight)  years
following  the
termination  of  the
membership
(contract)  regarding
the  data  processed
with  a  view to  issue
and  preserve
accounting
documents  (Section
169.  (2)  of  Act  on
Accounting).
Processing  and
preserving accounting
documents:  until  the
lapse  of  right  to
charge  tax,  which
means  5  (five)  years
after  the  end  of  the
year  of  the  tax
declaration  based  on
the  given  accounting
document  (Section
47. (1) and 164. (1) of
Art)

The  Controller-2
through  and  in  order
to  the  maintenance
and  operation  of  the
Weboffice operated by
him,  the  Controller-2
in order to record and
account  the  orders
placed  in  the
Webshop  within
Lavylites  Network
Marketing.



Natural  person’s
phone number, Skype
ID, photo

Facilitating
communication
within  Lavylites
Network Marketing

Point  (a)  of  Article  6
(1) of GDPR

Until  withdrawal  of
consent

Controller-2  in  course
and with the  purpose
of  operating  the
Weboffice  and  other
promotional tools;

Natural  person’s
name, address

to  enforce  the
Controller’s  claims
originating  from  the
aforementioned  legal
relationships
(handling,  collecting
receivables,  enforcing
other claims)

Point  (f)  of  Article  6
(1) of GDPR

Until the expiry of the
general  limitation
period  of  5  (five)
years  following  the
termination  of  the
membership
(contractual
relationship)  or  in
case  of  enforcement
of claims on either the
Controller’s or against
the  Controller  on  the
Data  Subject’s  side,
following the final and
binding  evaluation  of
the  claim  (Section
6:22. (1) of Ptk.).

none

The  personal  data
required  through  the
conduct  of  ethical,
conciliatory and other
internal  processes
related  to  or
concerning  a  given
Data  Subject,  as
prescribed  by  the
Controller  as  part  of
Lavylites  Network
Marketing  (all  of  the
Data  Subject’s
personal  data
processed  by  the
Controller)

The  conduct  and
execution  of  ethical
and internal processes
pursuant  to  the
Lavylites Polices

Point  (b)  of  Article  6
(1) of GDPR

Until the expiry of the
general  statutes  of
limitation  period  of  5
(five)  years  following
the  final  closing  of
processes.

The  Controller-2  in
order  to  execute  the
resolution, or measure
of a specific process.
In order to conduct a
process,  the  third
parties  participating
pursuant to the actual
Lavylites Policies 

The  subscribing
person’s: 

 full name

 e-mail

address

in  case  of  a  minor
under the age of 14:

 parent’s  or

guardian’s
name,  e-
mail
address.

Regular  sending  of
electronic  newsletters
presenting  the
Controller,  his
services,  events,
promotional  offers
and Lavylites Network
Marketing  in  other
ways

Point  (a)  of  Article  6
(1) of GDPR

Until  withdrawal  of
consent

none

Manners of physical keeping of data may include: printed document, electronic data
The ones who may access the data at the Controller: manager, employees at consumer supports, logistics, distribution and 
financial department. 
The data is stored in the Controller’s main office and own servers.

g. PROCESSING OF DATA, TRANSFER OF DATA

The Controller informs Data Subjects that those shall be entitled to access and process the data, to whom the access to the data
is indispensable to fulfilment of their function.  Within the Controller’s organisation the Data Subjects’ personal data shall be
transferred exclusively in accordance with purpose limitation and access shall only be granted in case of an adequate purpose.
The transfer of data between the Controller’s centre and individual departments is necessary to fulfil the public functions in the
most efficient manner, and to ensure the legal, financial and technical conditions of performing functions, but it shall always
happen in accordance with purpose limitation.
The Controller may transfer the Data Subject’s data to a third party, in addition to the aforementioned, based on the written
consent of the Data Subject or to fulfil a legal requirement. Pursuant to point (f) of Article 13 (1) of GDPR the Controller states,
that they do not transfer data handled by them to a third country or an international organisation at the time this regulation
enters into force. The Controller during the processing of data uses the data processors and for purposes always as set out in the
Privacy Policy.

h. THE DATA SUBJECT’S RIGHTS

Data Subject may require information of the processing of their personal data, and may require access to their personal data, the
rectification of their personal data, the erasure of their data on the Controller’s e-mail  address,  and the restriction of  data
processing. The Controller must bring to the Subject’s attention their decision regarding these within 30 (thirty) days after the
arrival of the request. 

Right of access
Data Subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or
her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data.

Right to rectification
Data Subject shall have the right to request the rectification or supplement of processed personal data concerning him or her.
s
Right to erasure (’right to be forgotten’)
Data Subject shall have the right to request the erasure of his or her processed data. The request concerning the erasure shall be
denied in case of an obligation to store the data. 



Right to restriction
Data Subject shall have the right to request the restriction of his or her personal data (with the clear marking of the restricted art
of  the  data  processing and ensuring  their  separate processing from other data).  The restriction  shall  last  until  the cause,
designated by the Subject, makes it necessary. 

Right to object
Data Subject has the right to object, thus shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at
any time to the processing of personal data concerning him or her in connection to a task carried out in the public interest or in
the exercise of official authority vested in the controller, or to the processing in connection  to the purposes of the legitimate
interests pursued by the controller or by a third party.

Right to withdraw consent
If the data processing is based on the consent of the Data Subject, the Data Subject has the right to withdraw his or her consent
with a written declaration addressed to the Controller at any time, but this shall not affect the lawfulness of processing based on
consent before its withdrawal or based on other legal basis. 

Complaint and remedy
Data Subject has the right to lodge a complaint with the supervisory authority, to initiate their proceedings, or to seek judicial
remedy, if he or she considers that regarding the processing of data or the exercise of his or her rights in connection to the data
processing were infringed. 

Contact details of the supervisory authority:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
e-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu

In case of seeking judicial remedy the court of the Controller’s head office is competent for the lawsuit, but the lawsuit – based on
the choice of the subject – can be initiated at the court of the address or residence of the concerned person.

While respecting the aforementioned rights we ask the Data Subjects that before turning to the supervisory authority or the court
with their complaints, get in touch with our Company in order to reconcile and to resolve the problem as fast as possible.  
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