ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatvédelmi szabályzat / adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal
használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Hangfelvételkiadó Kft. ) számára kezelt személyes
adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
A jelen adatkezelési szabályzat a hmusic.hu / h-music.hu / metalshop.hu / kalapacs.net / ossian.hu /
dalriada.hu / nevergreen.hu weboldalakon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél
kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi
alapelvek betartása mellett végzi:
i) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
ii) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
iii) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi-e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
iv) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az adatkezelő megnevezése: Hangfelvételkiadó Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 7. 1. em. 1.
Az adatkezelő elérhetőségei: e-mail: shop@hmusic.hu | tel: +36 70 3622264
honlapok: hmusic.hu, h-music.hu, metalshop.hu, dalriada.hu, ossian.hu, kalapacs.net

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: hmusic.hu, h-music.hu,
hírlevelekre feliratkozottak.

metalshop.hu, dalriada.hu, ossian.hu, kalapacs.net

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: hírlevélküldés, rendszerüzenetek küldése (pl. feliratkozás utáni üdvözlőlevél)
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás
használatához azonban elengedhetetlen) a hmusic.hu, h-music.hu, metalshop.hu, dalriada.hu, ossian.hu,
kalapacs.net oldalakon vagy ezek egy aloldalán/landing page-én (céloldalán) található feliratkozó űrlap
igénybevételéhez:

e-mail-címe - cél: hírlevélküldés, rendszerüzenetek küldése (pl. feliratkozás utáni üdvözlőlevél)
a regisztrációkor használt IP címe - cél: a feliratkozó azonosítása esetleges incidens vagy más probléma
esetén.

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI
FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

MŰVELETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TECHNIKAI

Hangfelvételkiadó Kft. / Hartmann Kristóf üv.
1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 7. 1. em. 1.
Adószám: 13179793-2-43

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevél-leiratkozás)
kezeli az Adatkezelő.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:
Nem történik adattovábbítás az Adatkezelés céljával nem összefüggésben. A hírlevélküldéshez használt
adatfeldolgozó az Európai Unió területén székhellyel rendelkező on-line szolgáltató.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
i) kezelése jogellenes;
ii) az érintett kéri;
iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) 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;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá
az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá
amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett
hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő
által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:
Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes
adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetet mihamarabb
kivizsgálhassuk, az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli
jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az
érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a
sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem
követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az érintett szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: http://naih.hu

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:
Amikor Ön a hmusic.hu, h-music.hu, metalshop.hu, dalriada.hu, ossian.hu, kalapacs.net oldalakat olvassa, ez
azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének
azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel.
Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön
böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon ahol
a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja
hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy

cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően
működni cookie-k nélkül.
A hmusic.hu, h-music.hu, metalshop.hu, dalriada.hu, ossian.hu, kalapacs.net weboldaklon a Google Analytics
által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

2. E-MAIL-CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
A regisztráció során megadott e-mail-címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az
esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat
bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó e-mail alján elhelyezett link
segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja az info@hmusic.hu, valamint a 1124 Budapest, Kempelen
Farkas utca 7. 1. em. 1. címeken is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet
fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást.

Privacy policy
This Privacy Policy describes how H-Music Shop (the “Site” or “we”) collects, uses, and
discloses your Personal Information when you visit or make a purchase from the Site.

Collecting Personal Information
When you visit the Site, we collect certain information about your device, your interaction
with the Site, and information necessary to process your purchases. We may also collect
additional information if you contact us for customer support. In this Privacy Policy, we
refer to any information that can uniquely identify an individual (including the information
below) as “Personal Information”. See the list below for more information about what
Personal Information we collect and why.
Device information
● Examples of Personal Information collected: version of web browser, IP
address, time zone, cookie information, what sites or products you view, search
terms, and how you interact with the Site.
● Purpose of collection: to load the Site accurately for you, and to perform
analytics on Site usage to optimize our Site.
● Source of collection: Collected automatically when you access our Site using
cookies, log files, web beacons, tags, or pixels
● Disclosure for a business purpose: shared with our processor Shopify
Order information
● Examples of Personal Information collected: name, billing address, shipping
address, payment information (including credit card numbers, email address, and
phone number.
● Purpose of collection: to provide products or services to you to fulfill our
contract, to process your payment information, arrange for shipping, and provide
you with invoices and/or order confirmations, communicate with you, screen our

orders for potential risk or fraud, and when in line with the preferences you have
shared with us, provide you with information or advertising relating to our
products or services.
● Source of collection: collected from you.
● Disclosure for a business purpose: shared with our processor Shopify

Minors
The Site is not intended for individuals under the age of 18. We do not intentionally
collect Personal Information from children. If you are the parent or guardian and believe
your child has provided us with Personal Information, please contact us at the address
below to request deletion.

Sharing Personal Information
We share your Personal Information with service providers to help us provide our
services and fulfill our contracts with you, as described above.
● We may share your Personal Information to comply with applicable laws and
regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for
information we receive, or to otherwise protect our rights.

Using Personal Information
We use your personal Information to provide our services to you, which includes:
offering products for sale, processing payments, shipping and fulfillment of your order,
and keeping you up to date on new products, services, and offers.

Lawful basis
Pursuant to the General Data Protection Regulation (“GDPR”), if you are a resident of
the European Economic Area (“EEA”), we process your personal information under the
following lawful bases:
●
●
●
●
●
●

Your consent;
The performance of the contract between you and the Site;
Compliance with our legal obligations;
To protect your vital interests;
To perform a task carried out in the public interest;
For our legitimate interests, which do not override your fundamental rights and
freedoms.

Retention
When you place an order through the Site, we will retain your Personal Information for
our records unless and until you ask us to erase this information. For more information
on your right of erasure, please see the ‘Your rights’ section below.

Automatic decision-making
If you are a resident of the EEA, you have the right to object to processing based solely
on automated decision-making (which includes profiling), when that decision-making has
a legal effect on you or otherwise significantly affects you.
We do not engage in fully automated decision-making that has a legal or otherwise
significant effect using customer data.
Our processor Shopify uses limited automated decision-making to prevent fraud that
does not have a legal or otherwise significant effect on you.
Services that include elements of automated decision-making include:
● Temporary denylist of IP addresses associated with repeated failed transactions.
This denylist persists for a small number of hours.
● Temporary denylist of credit cards associated with denylisted IP addresses. This
denylist persists for a small number of days.

Your rights
GDPR
If you are a resident of the EEA, you have the right to access the Personal Information
we hold about you, to port it to a new service, and to ask that your Personal Information
be corrected, updated, or erased. If you would like to exercise these rights, please
contact us through the contact information below.
Your Personal Information will be initially processed in Ireland and then will be
transferred outside of Europe for storage and further processing, including to Canada
and the United States.

CCPA

If you are a resident of California, you have the right to access the Personal Information
we hold about you (also known as the ‘Right to Know’), to port it to a new service, and to
ask that your Personal Information be corrected, updated, or erased. If you would like to
exercise these rights, please contact us through the contact information below.
If you would like to designate an authorized agent to submit these requests on your
behalf, please contact us at the address below.

Cookies
A cookie is a small amount of information that’s downloaded to your computer or device
when you visit our Site. We use a number of different cookies, including functional,
performance, advertising, and social media or content cookies. Cookies make your
browsing experience better by allowing the website to remember your actions and
preferences (such as login and region selection). This means you don’t have to re-enter
this information each time you return to the site or browse from one page to another.
Cookies also provide information on how people use the website, for instance whether
it’s their first time visiting or if they are a frequent visitor.

Cookies Necessary for the Functioning of the Store
Reporting and Analytics
The length of time that a cookie remains on your computer or mobile device depends on
whether it is a “persistent” or “session” cookie. Session cookies last until you stop
browsing and persistent cookies last until they expire or are deleted. Most of the cookies
we use are persistent and will expire between 30 minutes and two years from the date
they are downloaded to your device.
You can control and manage cookies in various ways. Please keep in mind that
removing or blocking cookies can negatively impact your user experience and parts of
our website may no longer be fully accessible.
Most browsers automatically accept cookies, but you can choose whether or not to
accept cookies through your browser controls, often found in your browser’s “Tools” or
“Preferences” menu. For more information on how to modify your browser settings or
how to block, manage or filter cookies can be found in your browser’s help file or through
such sites as www.allaboutcookies.org.

Additionally, please note that blocking cookies may not completely prevent how we
share information with third parties such as our advertising partners. To exercise your
rights or opt-out of certain uses of your information by these parties, please follow the
instructions in the “Behavioural Advertising” section above.

Do Not Track
Please note that because there is no consistent industry understanding of how to
respond to “Do Not Track” signals, we do not alter our data collection and usage
practices when we detect such a signal from your browser.

Changes
We may update this Privacy Policy from time to time in order to reflect, for example,
changes to our practices or for other operational, legal, or regulatory reasons.

Contact
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would
like to make a complaint, please contact us by e-mail at shop@hmusic.hu or by mail
using the details provided below:
Dr. Hartmann Kristof Pal, Kempelen Farkas str 7., Budapest, 1124, Hungary
If you are not satisfied with our response to your complaint, you have the right to lodge
your complaint with the relevant data protection authority.

