
ADATVÉTELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a LANMEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

adatvédelmi irányelveit. 

 
A Szolgáltató az alábbi jogszabályok rá vonatkozó rendelkezéseinek teljes körűen megfelel: 
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

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

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  
 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az 
adatkezelés minden fázisában köteles betartani.  

 

Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat kezeli, melyek kezelését bizalmasan végzi, kizárólag az egyes Felhasználók 

azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a szükséges mértékben, a jogszabályban 

meghatározottak szerint használja fel.  

 

Az adatkezelés célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás során a Felhasználó azonosítása. 

 

A kezelt személyes adatok köre: E-mail; Név; Cégnév, ha nem fogyasztóként rendel; Telefonszám; 

Irányítószám; Ország; Város; Utca, házszám; Adószám (cég megrendelő esetén) 

A Felhasználó adatai abban az esetben adhatók át harmadik személy számára, ha:  

- számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett a Felhasználó 

ellen, illetőleg a Felhasználó tényleges lakcíme vagy tartózkodási helye ismeretlen  

- a Felhasználó kárt okoz, kár okozását kísérli meg, a Szolgáltatót megtévesztette vagy a 

megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan 

hamis, hamisított vagy érvénytelen)  

 

A Szolgáltató az adatokat a szolgáltatás igénybevétele alatt kezeli, szerződés megszűnését követően a 

megszűnés dátumától számított 180 napon belül köteles a kezelésében lévő személyes adatokat 
számítástechnikai rendszereiből, adathordozóiról visszavonhatatlanul törölni. 
 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. A Felhasználó tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.  

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. weblap: www.naih.hu 

Az adatkezelő adatai: 
Neve: Lanmen Bt. 

Székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 94. 

Nyilvántartó hatóság, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cg.: 01-06-766008 

Adószám: 21986721-3-42 

Elérhetőség: kapcsolat@lanmen.hu; Telefon: (06) 30 2111135 

Weblap: postmen.hu 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88750 

 

érvényes: 2015. október 01-től 
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