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A Best-Master-Clean Kft. egy Magyarországon bejegyzett, a magyar törvényi előírásoknak megfelelő, 

kiskereskedelemi csomagküldési engedéllyel rendelkező vállalkozás. A rá vonatkozó törvényi 

előírásokat maradéktalanul betartja. 

 

Copyright 

 

A weboldal tartalmát nemzetközi megállapodások alapján a szellemi termékekre vonatkozó 

rendelkezések védik. Amennyiben ezen rendelkezéseket valaki megszegi, bírósági eljárásra számíthat. 

 

A weboldal fenntartóinak felelőssége 

 

A weboldalon szereplő, termékekre vonatkozó információkat a Best-Master-Clean Kft. harmadik 

féltől kapja. Azok változtathatóak, és az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai 

okokból hibásan közölt adatokért felelősséget nem vállalunk. 

 

Legfontosabb jogszabályok 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 

  

 

A Best-Master-Clean Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok 

védelme. Elkötelezi magát a felhasználók, és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése 



mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának 

megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. 

 

Ennek megfelelően a Best-Master-Clean Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók, és vevők adatait 

a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva 

kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. 

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva 

a Best-Master-Clean Kft. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók a 

Best-Master-Clean Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak 

felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni. 

 

Néhány kiemelt fontosságú jogszabály: 

 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 

Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

Az adatokat minden módon védi a Best-Master-Clean Kft. különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen, mind a hálózati kommunikáció 

(tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. 

 

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas 

szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. 

 

Kizárólag olyan adatot kér a Best-Master-Clean Kft. a megrendelés során, melyek a megrendelések 

teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. 

 

A vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Best-Master-Clean Kft. saját belső 

felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó kifejezett hozzájárulását 

beszerezzük ahhoz, hogy a Best-Master-Clean Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél 

érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.  

 



A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, miszerint az adatkezeléshez történő hozzájárulását 

bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, és 

törlését. 

 

 

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást 

használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat 

használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a 

weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült 

államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön 

által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló 

riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon 

végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására 

használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben 

ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az 

információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. 

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, 

azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes 

funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben 

meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. 

 

A jármű-tisztítás Webáruház adatvédelmi nyilvántartásba vétele a szám alatt van nyilvántartásba 

véve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 
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