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Adatkezelési tájékoztató 
 

Az alábbi adatkezelési tájékoztató a Totalsolar Kft. által kezelt személyes adatokra vonatkozik. A cég 

által kezelt weboldalakon, közösségi oldalakon online is elérhető. A General Data Protection Regulation 

(továbbiakban GDPR) által előírt kötelezettségeknek megfelelően az érintettek tájékozódhatnak arról, 

hogy miért kérjük az adataik kezeléséhez az önkéntes hozzájárulást, hogy kezeljük, mennyi ideig 

őrizzük meg, és hogyan semmisítjük meg azokat. A személyes adatokat mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően törvényi kötelezettségből, valamint üzletszerzés céljából kezeljük, és az érintett 

beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adjuk ki. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmakról bővebben, az „Adatkezelési alapfogalmak” 

dokumentumban tájékozódhat. 

1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei 
Adatkezelő neve: Totalsolar Kft 

Címe: 1155 Budapest, Wysocki utca 1. 

Cégjegyzékszám: 01-09-993559 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 24165660-2-42 

Telefon: +36 70 666 0088 

Email: info@total-solar.hu 

Bankszámlaszám: 12100011-10086504 

Képviseli: Fejös Tamás ügyvezető 

Adatkezelésért felelős: Fejös Tamás ügyvezető 

 

A Totalsolar Kft munkatársai, megbízott és együttműködő partnerei, nyilatkozattal vállalják a munkájuk 

során tudomásukra jutott adatok védelmét, és elfogadják az ezzel kapcsolatos titoktartási 

kötelezettséget és a cég adatkezelési szabályainak betartását. 

2. Az adatkezelés háttere és jogalapja 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban 
az Ön, mint Felhasználó hozzájárulása. 
 

3. Az adatkezelés megnevezése 
Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy a www.totalsolar.eu Weboldal és aloldalai 

látogatottságának méréséhez, továbbá a weboldalt látogatók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák 

készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics és a Facebook Remarketing 

programokat használja. 

Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a honlapon történő regisztrációkor, illetve 

az egyes termékekhez kapcsolódó ajánlatkéréskor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, 

melyeket a Felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor, az ajánlatkéréskor, 
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továbbá a Weboldal használatakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek 

szerinti hozzájárulását megadja. 

4. Az adatkezelési szabályzat hatálya 
A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes 

tartalomszolgáltatására, valamint a papír alapon tartott dokumentumokra. 

5. A kezelt adatok köre 
A Felhasználó által megadott név és kapcsolattartási elérhetőségek, bele értve az e-mail címet is, 

személyes adatok, melyeket az Adatkezelő nem hozza harmadik személy tudomására, nem továbbítja 

és nem is hozza nyilvánosságra, csak és kizárólag a Felhasználó előzetes és részletes, kimerítő 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén. 

A Weboldalon alkalmazott marketing alkalmazások a Felhasználó számítógépén ún. cookie-kat 
helyeznek el, melyek Felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogató Felhasználók 
engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics és Facebook Remarketing programok 
használatát. Egyben hozzájárulnak Felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok 
által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a 
Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre 
vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, és 
Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az 
adatvédelmi hatóság követelményeinek.  
A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével 

jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra 

alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek 

között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban. 

6. Az adatkezelés célja 
A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az érdeklődések 

magas színvonalú kiszolgálása, a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevél, hirdetés, ajánlatadás, 

szerződés, számlázás, referencia igazolás, stb.) kiküldése, egyeztetése, megvalósítása. Az Adatkezelő a 

megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik 

személyeknek csak a Felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása 

esetén ad át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára 

kötelezettségként írja elő az adattovábbítást. 

A személyes adatokat az adatkezelő harmadik személy részére pl. szállítmányozó, alvállalkozó stb. 

abban az esetben továbbíthatja, ha közte és a harmadik személy között fennálló megbízási szerződés 

alapján a harmadik személy, mint megbízott az érdekelttel megkötendő szerződés megkötése során 

eljár. A harmadik személy adatkezelő, a Megbízottal megkötendő szerződésben vállal kötelezettséget 

a részére továbbított személyes adatok törvényi előírások szerint történő kezelésre. Ha a személyes 

adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás 

nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

6.1. Google Analytics:  
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek 
között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról 
szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a 
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Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő 
vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova 
lépett be. 

 

6.2. Facebook Remarketing:  
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának 
növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató 
- például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem 
alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző 
szoftvert azonosítják. 

 

7. Az adatkezelés időtartama 
A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó tagja a közösségnek. 

Az Adatkezelő a Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 

munkanapon belül törli az adatokat. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ 

személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő a regisztráció 

törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal 

törölheti. 

8. Adat tárolás 
Az Adatkezelő a személyes adatokat a Külső szolgáltató szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. 

A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az 

adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert 

alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, 

ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek hozzá ne 

jussanak. 

8.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás  

8.1.1. A cookie-król 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből 
és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy 
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy 
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 
 

8.1.2. 4. A Cookie-k listája 

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ. Ahányszor 
belép az oldalra, az számítógépére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k 
listáját lásd alább: 

Cookie 

megnevezése 
Feladata 

Feltétlenül 

szükséges? 

Ideiglenes / 

Állandó 

cookiebar 

A Cookie szabályzat 

elfogadásával 

kapcsolatos sáv 

elrejtése. 

igen 
állandó 

(persistent) 
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Cookie 

megnevezése 
Feladata 

Feltétlenül 

szükséges? 

Ideiglenes / 

Állandó 

_ga 

Google Analytics 

statisztikai rendszer 

azonosító cookie. 

nem 
állandó 

(persistent) 

_gid 

Google Analytics 

statisztikai rendszer 

azonosító cookie 2. 

nem 
állandó 

(persistent) 

ft Facebook Pixel. nem 
állandó 

(persistent) 

 

8.1.3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői 

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. 
„cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása 
a Felhasználói élmény növelése érdekében. 

8.1.4. Cookie-k beállításai 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy bizonyos funkciókat tiltani, azt a saját Felhasználói 
számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg 
a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Továbbá a honlap láblécében található 
Cookie-k beállítása funkcióval is elérheti a kezelőfelületet. 
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, 
és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további 
tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 
 

8.2. A remarketing, konverziós és követő-kódokkal kapcsolatos tájékoztatás 
Az Adatkezelő minden a Weboldalába követő kódok vannak beültetve:  

- Google analytics kód  
- Facebook remarketing kód  

Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett kódok az Ön számítógépén 
tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A kódok főszabály szerint 30 napig tárolódnak, 
Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a kódokkal kapcsolatos 
tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a kódok használata nélkül 
előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását. 
 

8.3. A kapcsolatfelvétellel és ajánlatkéréssel együtt járó adatkezelés 
Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk és a lehető legjobb ajánlatot 
/árajánlatot/ tudjuk összeállítani az Ön számára. 

8.3.1. A kezelt adatok köre:  

A kapcsolatfelvételkor név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám megadása szükséges, valamint az 
ajánlatadáshoz szükséges műszaki és mennyiségi adatok.  

8.3.2. Az adatkezelés időtartama:  

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de bármikor 
lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni. 
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8.4. A számlázással kapcsolatos adatkezelés 

8.4.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja 

Az adatkezelés hátterét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az 
adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelőt terhelő, a Sztv-ben 
megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése az irányadó. 

8.4.2. Az adatkezelés célja 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség 
teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli 
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

8.4.3. A kezelt adatok köre 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám. 

8.4.4. Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg 
kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását 
visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása 
során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 
 
 

9. Adatfeldolgozás 

9.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 
Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.  
Tárhely szolgáltató címe (székhely): 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@mhosting.hu 
Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: Adatkezelési tájékoztató  
Az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a 1132 

Budapest, Victor Hugo u. 18-22 alatt található szervereken. A személyes adatok megismerésére 

nem jogosult. 

 

9.2. A számlázásra irányuló adatfeldolgozás 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. 

Az adatfeldolgozó elérhetősége: hello@billingo.hu 

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato  

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását 

végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

10. Adatbiztonsági intézkedések  
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a 9. pontban rögzített Adatkezelő megbízásával megfelelő biztonsági 

intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. A fentiekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, minden 

felelősség az Adatfeldolgozót terheli. 

11. Az adatkezelés során Önt megillető jogok 
Az érintettet megilletik az 2011.CXII/ 14. § (1) bekezdésének a.) és b.) c.) pontjában meghatározott 

jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és (a jogszabályban elrendelt adatkezelések 

mailto:info@mhosting.hu
https://www.mhosting.hu/adatvedelem?_ga=2.222617822.472535631.1546716601-1924905894.1545911479
mailto:hello@billingo.hu
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
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kivételével) adatainak törlésére, az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 

ügyfélszolgálata útján. 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:  
- a tájékoztatáshoz való jog,  

- az adatok helyesbítéséhez való jog,  

- az adatok törléséhez való jog,  

- az adatok zárolásához való jog,  

- a tiltakozás joga. 
 

11.1. Tájékoztatáshoz való jog 
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 
30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási 
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést 
állapíthat meg. 

11.2. Helyesbítéséhez való jog 
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A 
kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

11.3. Adatok törléséhez való jog 
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 
napon belül eleget tesz. 
 
Az Adatkezelő az 2011, CXII/ 15. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve  

 a kezelt adatot törli, ha kezelése jogellenes, 

 az érintett kéri, 

 az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható-, feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki, 

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt, 

 azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve 
arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes 
adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

11.4. Adatok zárolásához való jog 
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az 
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a 
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

11.5. Tiltakozás joga 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § 
(5) bekezdésében foglalt esetben;  
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- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.  

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 

tájékoztatja. 

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

12. Jogorvoslati lehetőségek  
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 

megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 

kezdeményezheti. 

Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL https://www.naih.hu/ 

Koordináták: 
É 47°30'56''; K 18°59'57'' 
Google Maps LINK 

 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 

esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben 

bírósághoz fordulhat. 

13. Egyéb, Adatkezelési tájékoztató módosítása  
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlapon 

végrehajtott módosítás hatálybalépését követően, a honlap használatával elfogadja a módosított 

adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi 

szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon. 

 

Érvényes: 2019.01.14-től 
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