
 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

A RAPID CARGO PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Rapid Cargo Plusz Kft.”), mint a 

www.rapidcargo.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban „weboldal”) üzemeltetője ezúton 

teszi közzé a weboldalra és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre 

vonatkozó szabályokat, az adatkezelési és adatvédelmi elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó 

tájékoztatását. 

 

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban 

„felhasználó”) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt. 

 

Az adatok kezelője a weboldalt üzemeltető Rapid Cargo Plusz Kft.  

Székhelye:  1186 Budapest, Besence utca 3. 

Cégjegyzékszám: 01 09 328327 

Képviseli:  Czinkóczi Katalin ügyvezető igazgató 

E-mail címe:  info@rapidcargo.hu 

 

A Rapid Cargo Plusz Kft. általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Info.tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 

felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

alapján kerül sor. 

 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A 

Rapid Cargo Plusz Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek 

mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. A Rapid Cargo Plusz Kft. személyes adatot 

csak az érintett előzetes hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás alapján, csak meghatározott célból, 

jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális 

mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatok törlésre kerülnek. 

 

A Rapid Cargo Plusz Kft a felhasználóktól a weboldal használata során a következő okok miatt kérhet be 

adatokat: 

 

• A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során bekért, illetve rendelkezésre bocsátott 

személyes és céges adatok 

• Ajánlatkérés esetén szükséges adatok 

• Közvetlen kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatok 

• Hírlevélküldő szolgáltatásra történő feliratkozás esetén megadott adatok 

• A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk 

http://www.rapidcargo.hu/
mailto:info@rapidcargo.hu


 

A Rapid Cargo Plusz Kft. a következő célokból tartja szükségesnek személyes és céges adatok bekérését: 

 

• Az elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása 

• Kapcsolattartás, tájékoztatás 

• Felmerülő problémák gyors és hatékony kezelése 

• A weboldalon leadott ajánlatkérések nyilvántartása és teljesítése, megrendelt szolgáltatások 

teljesítése, az ajánlatkérésekkel és megrendelésekkel kapcsolatban a felhasználókkal történő 

kapcsolattartás 

• A weboldal használatával kapcsolatban felmerült esetleges viták rendezése 

• A Rapid Cargo Plusz Kft. termékeit, szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, üzleti 

információkat, szakmai anyagokat, szolgáltatások minőségét, teljesíthetőségét befolyásoló 

híreket tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése, amennyiben Felhasználó ehhez 

hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig. 

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban adott 

felhasználóval fennálló jogviszony tartama alatt kezeli, illetve amíg felhasználó nem kéri az adatai törlését, 

illetve nem vonja vissza hozzájárulását. 

 

Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését és a 

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével azok törlését. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől 

számított 15 napon belül írásban köteles felhasználót tájékoztatni. A tájékoztatás kiterjed az információs 

önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott információkra, amennyiben érintett 

tájékoztatása a törvény alapján nem tagadható meg. A tájékoztatás ingyenes, költségtérítés csak az 

Info.tv-ben meghatározott esetben számítható fel. A helyesbítésről, zárolásról, vagy törlésről az 

adatkezelő köteles értesíteni mindazokat, akiknek az adatokat adatkezelés céljára korábban továbbította. 

 

Amennyiben felhasználó a weboldal használata közben kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó 

adatot, információt, úgy adatkezelő semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt 

vagy kezel olyan módon, amely alapján felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalhoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül 

hozzáférhet. A weboldal szabadon és korlátozás nélkül gyűjthet nem személyhez kötött információkat a 

látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat semmilyen formában nem nyerhető, így a 2011. évi 

CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg. 

Jelen Weboldal a Google Inc. (a továbbiakban Google) által nyújtott Google Analytics webanalitikai 

szolgáltatást használja. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági adatainak 

mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre 

kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az adatkezelő érdekében elsősorban 

arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett 

tevékenységekről elemzést, értékelést készítsen, melyet a weboldalon végrehajtott tevékenységgel és 

internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használhat fel. A Google jogosult ezeket 

az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személy részére továbbítani. Az 



adatok Google általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni 

(www.google.com/analytics). 

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával felhasználó visszautasíthatja a cookie-k használatát, 

azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a weboldal összes funkcióját. 

Külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az 

irányadóak és az ilyen adatkezelés tekintetében Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információtartalmáért, 

információvédelmi gyakorlatáért adatkezelő nem vállal felelősséget. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 

a linkelt oldal harmadik személy jogait, vagy a hatályos jogszabályokat sérti, az adott link haladéktalanul 

eltávolításra kerül a weboldalról. 

 

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai 

és szervezeti intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt 

és kezelt adatok védettségét. Megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és 

megváltoztatását. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, ne módosíthassa, ne törölhesse.  

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti 

és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai vagy pártállásra, vallási, vagy más világnézeti meggyőződésre, 

egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális hovatartozásra, vagy büntetett előéletre vonatkoznak.  

 

Adatbiztonság szempontjából fontos, hogy nyilvános helyen, közös számítógépeken való internetezéskor 

a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a weboldalról. 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogait, az irányadó 

jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, vagy bírósági eljárást 

kezdeményezhet. 

 

Jelen tájékoztatóra a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen 

tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. A módosítások a weboldal módosítást követő első 

használatakor válnak hatályossá felhasználó részére. 

 

 

Kelt: Budapest, 2020.04.01. 

RAPID CARGO PLUSZ KFT. 
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