
Adatvédelmi tájékoztató: mediamarkt.hu webshop

Bevezetés 

Amikor kedves vásárlóink meglátogatják weblapunkat, magánszférájuk és személyi-
ségi jogaik védelme rendkívül fontosak számunkra. Ezt a szempontot nem hagyhatjuk 

-
tainkról. Amikor Ön meglátogatja a www.mediamarkt.hu honlapot, személyes adatok 
kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Az adatvédelemről szóló 
jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön 
adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és fontosnak tartjuk ismertetni azt 
a folyamatot, ahogyan vásárlóink személyes adatait kezeljük. Természetesen minden-
ben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait. 

1. Adatkezelés
Az Info tv. rendelkezéseiből eredően az adatkezelő, a Ms E-Commerce Kft. (2040 Bu-

adatfeldolgozás céljából továbbíthatja az adatokat a  Intermedius Kft. (székhely: 4032 
Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cg.szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, 
képviselője: Bernáth József) részére. Továbbá a www.arukereso.hu (Allegro Group HU 
Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 
01-09-727285, képviseli: Kollát Klára ügyvezető) Megbízható bolt programjának mű-
ködése érdekében a Media Markt Online vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve 
az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. 
Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbí-
tott személyes adatokat az Allegro Group HU Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és 
adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Ha kérdése van, illetve szeretne élni 
az Info törvényben biztosított bármely jogával, kérjük, küldjön emailt következő címre: 
mmOnlinehu@mediamarkt.hu

2. Mik a személyes adatok?
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés.
A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító 
jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus 
gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szol-
gáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy infor-
mációk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek 
az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag 
némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi eze-
ket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai 
szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadások-
kal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy 
anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

3. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?
Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére 
alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hoz-
zájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott kör-
ben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét 

törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az 
Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes 
adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a mediamarkt.hu honlapon, amikor ott 
regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel 
nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak 
megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok 
használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés 
időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonyla-
tokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig 
kötelesek vagyunk megőrizni.

a) mediamarkt.hu meglátogatása
• Naplófájlok

Amikor Ön meglátogatja a mediamarkt.hu honlapját, rendszerint a következő ada-
tokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:

a csatlakozott számítógép IP-címe, 
az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és 
időtartama, 
böngészőjének típusa és beállításai, 
operációs rendszer. 

Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 7 napig tároljuk a jogosulat-
lan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében. 

• 
A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá 
azért, hogy szolgáltatásainkait egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz 

kiértékeljük ezeket. 

• Az Info tv. 14. § alapján Önnek bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájá-
rulását visszavonni.

• Sütik használata
Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szöveg-
fájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk
Önnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásár-
lókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A
süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt
böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén,
és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat.
Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön
merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja
vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tart-
hatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével. Erről
további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresz-

érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.

• HotJar használata
Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd.
(www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása
marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó
használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre
vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra,
hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve
az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön
böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe
anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa,
operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül
feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját
böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál:
https://www.hotjar.com/opt-out

• Google Analytics használata
Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával mű-
ködik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé
teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap
Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére
kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövi-
dített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található,
vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény
aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google
szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja,
hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról
jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtető-
jének a weboldal használatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül
az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.
A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő be-
állításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát
rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgo-
zását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segéd-
programot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de.

b) Rendelés
Amikor rendel tőlünk, az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldol-
gozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. 
Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez 
szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szer-
ződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van 
olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön ál-

vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. 
Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy az Ön által rendelt árucikket 
meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.  

c) A Media Markt termékválasztékáról és különleges akcióiról szóló tájékozta-
tás és egyéb értesítések átvitele
• Adatait fölhasználjuk az Ön rendelései alapján, arra, hogy e-mailben személy-

re szabott tájékoztatást küldjünk termékválasztékunkról és a Media Markt 
egyéb promócióiról, ajánlatairól. Természtesen amennyiben nem kíván hírlevelet 
kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót.

• Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés
teljesítéséhez és a mediamarkt.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal 

-
sítéseket az Ön által megadott célhelyre küldjük. 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáról és adattörlési jogáról szóló információkat meg-
találja itt.

d) Vegyes
Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben 
vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valami-
lyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasznál-
juk személyes adatait és a technikai infomációkat olyan mértékben, amennyire az szük-
séges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet 
megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása 
miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk 
adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi 
között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink 
követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének 
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizáró-
lag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail 
címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasz-
nálót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Amikor az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, folyamatosan 
szavatoljuk a jogszabályi előírások megtartását. Ennélfogva az Ön adatát csak olyan 
szolgáltatónak és partnervállalatoknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és 
szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére. 

a) Átvitel a Media Saturn Csoportban
Az Ön személyes adatait az oldalunkon szereplő ajánlatokkal kapcsolatos szerződések 
megkötésére és végrehajtására adjuk át a Media Saturn Csoport vállalatai számára, 
központi adatbázisokban való tárolás céljára, illetve számlázási és könyvelési célra a 
Csoporton belül. Ez különösen szükséges ahhoz, hogy az összes ajánlatunkat Ön ki tudja 
használni. Ha helyszíni átvételt kér a Media Marktnál, az Ön által választott Media Markt 
alegység megkapja rendelésének adatait. Amikor Ön kapcsolatba lép egy Media Markt 
üzlettel vagy ügyfélszolgálati hotline vonallal, kérdés, panasz, visszaküldés vagy egyéb 
célból, ezek az egységek hozzáférést kapnak az Ön rendelési adataihoz, azért, hogy kol-
légáink fel tudják Önnel venni a kapcsolatot.

b) Átvitel szolgáltatókhoz
A mediamarkt.hu működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben 

-
lítása vagy hardver installálása, beszerelése. Ezen szolgáltatóknak átadjuk azokat az 
adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez.
Ezen vállalatok egy része külső adatfeldolgozási eljárással dolgozik számunkra, ennél-
fogva a megadott adatokat csak az általunk előírt instrukciókkal összhangban hasz-
nálhatják. Jogi kötelezettségünk van arra nézve, hogy az általunk megbízott vállalatok 
megfelelő adatvédelmi politikát alkalmazzanak. Ebből eredően ezekkel a vállalatokkal 
olyan megállapodást kötünk, amely tartalmazza a konkrét adatvédelmi intézkedéseket, 
amiket mi rendszeresen ellenőrzünk.
A külső adatfeldolgozástól eltérően független használatra harmadik félnek szerződések 
végrehajtásával kapcsolatban adatot cask a következő esetekben adunk át: 
• Áruk szállítására a logisztikai cégeknek és a rendelést kezelő postai operátoroknak

c) Átvitel egyéb harmadik fél részére
Végül adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvé-
delmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat 
kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink 
kikényszerítésére. 

5. Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt 
adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megaka-
dályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az al-
kalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adat titkosság, annak 
betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat 
kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a 
technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az 
adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a válla-
latoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak 
fel és használnak.

6. Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai
Önnek törvényadta joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás 
kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, 
amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedel-
mi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályoz-
zuk más célra való felhasználásukat. 

7. Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga
Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli 
az Ön beleegyezését, mindig kérjük az Ön kifejezett engedélyét és naplózzuk az enge-
délyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármi-
kor ingyenesen vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni 
használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését 
kérjük, hogy az Ön tiltakozásának/visszavonásának végrehajtása esetleg némi időt vesz 
igénybe, és hogy az implementálás idején Ön még esetleg továbbra is kaphat tőlünk 
értesítőket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy 
arról szóló egyszerű értesítés is.

Postai úton:  
Emailben:  mmOnlinehu@mediamarkt.hu

Az emailben tőlünk kapott információk esetén Ön még kényelmesebben kinyilváníthat-
ja tiltakozását, ha ráklikkel az emailünkben található linkre és követi az ott megadott 
utasításokat

8. Barát-meghívása gomb (közösségi segédprogramok – pluginek)
Weblapunkon un. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közös-
ségi hálózatokhoz (pl. a Facebook “Like” gombja) Ezen pluginek integrálását az addthis.
com szájton keresztül a következő vállalat végzi: Clearsprings Technologies, Inc., 8000 
Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA.
Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítésé-
hez olyan technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok (pl. IP-cím) 
hálózati átvitelét az addthis szájthoz, vagy a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatok-
hoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk megnyílik. Csak a közösségi pluginekre 
való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok aktiválva. Ezt követően az Ön 
webböngészője visszakeresi a plugineket az addthis szerveréről és a mi weboldalunk 
részeként jeleníti meg azokat. Ezzel összefüggésben az információ (pl. IP-cím) átkerül 
az USA-beli addthishoz és a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz. Ezen kívül az 
addthis.com sütiket vagy un. “webjelzőket” is tárolhat az Ön számítógépén. 
Amikor Ön másodszor klikkel a közösségi pluginekre, csak akkor tudja teljes funkciójá-
ban használni a “Barát meghívása” gombot (pl. a “Like”-ot). Ha Ön tagja egy közösségi 
hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat szolgáltatója az Ön web-
oldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti az Önnek az adott 

tudni, szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival. Az addthis.com 
működéséről, illetve az addthis.com magánszféra-védelmi politikájáról részletes infor-
mációkat kaphat, ha rákattint erre a linkre: www.addthis.com/privacy.

Javasoljuk, tájékozódjon böngészőjének egyedi beállítási lehetőségeiről, azzal kap-
csolatban, hogy az hogyan kezelheti a sütiket (cookie-kat) és a webjelzőket. Ezeket az 
információkat böngészője gyártójától egyszerűen megkaphatja. Továbbá, harmadik fél 
szolgáltatók is kínálnak un. böngésző segéprogramokat, extenziókat/plugineket, ame-

-
gurálható. 

9. Linkek más vállalatok weboldalaira
A mediamarkt.hu tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen 
linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért 
nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi 
szabályairól!

10. Módosítások ezen adatvédelmi tájékoztatóhoz
Szeretnénk minden esetben vonzó ajánlatot nyújtani kedves vásárlóinknak, ezért ter-
mékválasztékunkat folyamatosan az Önök kívánságaihoz igazítjuk. Előfordulhat, hogy 
jelen adatvédelmi tájékoztatót is frissítenünk kell. Ennélfogva ajánljuk, hogy rendszeres 
időközönként tájékozódjon ezen az oldalon eszközölt bármely módosítás felöl. Az adat-
védelmi tájékoztató módosításai a www.mediamarkt.hu/adatvedelem weboldalon 
való közzétételel napján lépnek hatályba.
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A Hírlevél hetente jelenik meg, a Media Markt marketingtartalmú célzott üzeneteivel. 
Ezt a levelet az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján küldjük az Ön által 
megadott e-mail címre, mely hozzájárulást vagy a Media Markt Hírlevélre történő 
feliratkozásakor, vagy a Media Markt nyereményjátékainak, vagy promócióinak 
valamelyikében való részvételre jogosító kupon kitöltésével vagy internetes 
nyereményjátékra történő regiszt-ráláskor tett meg, az ott leírt feltételek határozott 
elfogadásával. Az előzetes hozzájáru-lás szerint Ön marketingtartalmú célzott 
üzenetek fogadását kifejezetten vállalja.

Az MS E-Commerce Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-67821/2013.

Amennyiben a jövőben nem szeretné megkapni hírlevelünket, kérjük, hogy a 
hírlevelünk legalján található Leiratkozás gombra kattintva törölje regisztrációját. A 
regisztráció törlése teljesen ingyenes. A leiratkozást az alábbi postai címen is 
kezdeményezheti: MS E-Commerce Kft. 2040 Budaörs, Petőfi utca 64. Kérjük 
figyelembe venni, hogy a leirat-kozási szándékot annak jelzését követő 3 
munkanapon belül tudjuk teljesíteni.




