
Adatkezelési tájékoztató Turbokid kapcsolatfelvételhez 

 

Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval mi, az LR Health & Beauty Systems Kft. (székhely: 1139 Budapest, 
Váci út 99., cégjegyzékszám: 09-01-718664, adószám: 13099275-2-41, telefonos elérhetőség: +36-1-
477-4245), arról kívánjuk tájékoztatni Önt, hogy miként kezeljük az Önre vonatkozó, Ön által részünkre 
a www.turbokid.hu weboldalon kitöltött űrlapon megadott személyes adatokat. Az LR Health & Beauty 
Systems Kft. betartja az EU általános adatvédelmi rendeletét (GDPR), a 2011. évi CXII. tv. 
(Infotörvény) rendelkezéseit és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait.  

Ön a www.turbokid.hu weboldalon a jelen, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató birtokában, a 
tájékoztató megismerésére és elfogadására vonatkozó nyilatkozat megtételével (jelölőnégyzet 
bejelölésével) jelzi számunkra azt az igényét, hogy a termékpalettánk részét képező a Turbokid 
egészségprogramba tartozó termékek, és a Turbokid egészségprogram részleteiről, a programban való 
részvétel lehetőségeiről, továbbá azt Önt érdeklő egyéb információkról tájékoztassuk. Ennek során 
ahhoz, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és a leghatékonyabban tudjunk Önnek tájékoztatást adni, 
szükséges, hogy néhány személyes adatát magunk kezeljük, illetve az értékesítési hálózatunk részét 
képező egyes személyek részére azokat az Önnek való kapcsolatfelvétel és tájékoztatás céljából átadjuk. 
Tiszteletben tartjuk személyes adatait. A jelen adatkezelési tájékoztató Ön általi tudomásulvétele, illetve 
az a szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása nem teremt számunkra alapot, hogy a megadott 
hozzájárulástól eltérő célokra, a megjelölt jogalapoktól eltérő jogalapon, illetve tovább kezeljük a 
személyes adatait annál, mint amiről az alábbiakban tájékoztatjuk. 

 
1. MILYEN SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK? 
Személyes adatoknak számítanak egy meghatározott vagy meghatározható természetes személyre 
vonatkozó adatok, amelyeket Ön közöl velünk.  
A következő Ön által részünkre megadott személyi adatokat kezeljük: 

- Név 

- lakóhely települése és irányítószáma 

- telefonszám 

- e-mail cím 
 
2. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT  
 
Az Ön által megadott adatokat egyrészt az Ön más tájékoztatást kérőktől való megkülönböztetése és 
szükség esetén beazonosítása céljából kezeljük. A lakóhelye települését és irányítószámát abból a célból 
kezeljük, hogy az Ön adatait kapcsolatfelvétel céljából azon szerződéses partnerünk részére 
továbbíthassuk, aki az Ön által megadott helységhez legközelebb tevékenykedik. Az Ön által megadott 
adatokat a továbbiakban az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából használjuk, és azt az LR hálózatba 
tartozó szerződéses partnerünk részére továbbítjuk, hogy felvehesse Önnel a kapcsolatot és Önnek a 
Turbokid egészségprogram szolgáltatásunkkal és az ahhoz kapcsolódó termékeinkkel kapcsolatban 
megfelelő tájékoztatást nyújtson.  
 
Adatai kezelése során nem hozunk olyan döntéseket, amelyek Önnel szemben jogi kötelezettségeket 
idéznek elő, vagy Önt hasonló módon jelentősen befolyásolják, és amelyek kizárólag adatainak 
automatikus kezelésén alapszanak. 

3. MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT? 



Az Ön személyes adatait kizárólag Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk 1. 
bekezdésének a pontja). Bármikor visszavonhatja az adatai felhasználásához adott hozzájárulását. A 
hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatot eljuttathatja hozzánk postai úton vagy az Ön által 
megadott e-mail címről küldött e-mail üzenetben. Az Ön kérelmének kézhezvételét követően törvényes 
kötelességünk, hogy befejezzük az adatok ilyen célból történő kezelését, és az e célból felhasznált 
adatokat töröljük. Az adattörlést ilyen esetben 48 órán belül végrehajtjuk. 

 
4. MEDDIG KEZELJÜK AZ ADATAIT 
Az Ön által megadott adatokat az általunk üzemeltetett automatikus rendszer egy e-mailben továbbítja 
ügyfélszolgálatunk részére a 7. pontban rögzített e-mail címre, továbbá egy adatbázisba menti abból a 
célból, hogy az automatikus e-mail küldő szolgáltatás által esetlegesen részünkre el nem küldött 
adatokhoz hozzáférjünk. Ezt követően az Ön által megadott adataihoz munkatársaink férnek hozzá abból 
a célból, hogy az adatait olyan az értékesítési hálózatunk részét képező LR partnerünk részére tudjuk 
átadni, aki Önnek a legmegfelelőbb tájékoztatást tudja nyújtani.  
A hozzájárulásának megadását követően személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából értékesítési 
hálózatunk részét képező LR partnerünk részére 72 órán belül továbbítjuk, majd az ő sikeres 
kapcsolatfelvételről szóló felénk történő tájékoztatását követően további 48 órán belül – ilyen 
tájékoztatás hiányában az Ön hozzájárulásának megadását követő 14 napon – töröljük.  
Adatait a kézhezvételt követő 48 órán belül töröljük, ha Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását a 
postai úton vagy az Ön által megadott e-mailcímről 7. pontban írt e-mail címre küldött üzenetben 
visszavonja. 
 
5. TOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE  
Személyes adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel és az Ön tájékoztatása céljából továbbítjuk harmadik 
személy részére. Csak olyan személynek továbbítjuk az adatait, aki Társaságunkkal a termékeink 
értékesítésére vonatkozó LR partneri szerződéssel rendelkezik. Amennyiben ezen partnerünk az adott 
időben betegség, túlterheltség, családi vagy egyéb okok miatt nem képes az Ön tájékoztatására 
vonatkozó kötelezettségének eleget tenni, úgy jogosult az Ön adatait a jelen tájékoztatóban rögzített cél 
teljesülése érdekében másik partnerünk részére továbbítani. Az ilyen LR partner, aki az Ön adatait másik 
LR partnertől kapta meg, nem jogosult az Ön adatait semmilyen körülmények között továbbítani. Az 
Ön adataihoz bármilyen módon hozzáférő partnereinktől elvárjuk, hogy az Ön adatait kizárólag a jelen 
adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célokból, a jelen tájékoztató szerint kezeljék. Ha a partnereink 
részéről az adatainak kezelésével kapcsolatosan bármilyen jogsértést tapasztal, kérjük jelezze felénk a 
7. pontban rögzített kapcsolattartási elérhetőségeken, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük. 
 
6. BIZTONSÁG 
Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosítunk elsősorban annak érdekében, hogy 
szavatolni tudjuk személyi adatainak elvesztés, helytelen változtatás vagy harmadik fél illetéktelen 
hozzáférése elleni védelmét.  

7. KAPCSOLATI TÁJÉKOZTATÁS 
Felelős: LR Health & Beauty Systems Kft.  
székhely (iroda): 1139 Budapest, Váci út 99. 1. em. 
cégjegyzékszám: 01 09 718664 
adószám: 13099275-2-41 
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 
telefon: +36 1 477 4245 
e-mail cím: service.hu@lrworld.com 



 
Adatvédelmi jogának érvényesítése érdekében kérjük, forduljon hozzánk!  

8. AZ ÖN JOGAI 
A GDPR alapján Ön jogosult arra, hogy felvilágosítást, helyesbítést, törlést vagy az adatkezelés 
korlátozását kérje tőlünk, érvényesítse adatainak átadására és a fenti tiltakozás lehetősége gyakorlására 
vonatkozó jogát, valamint, hogy visszavonja a korábban nekünk adott hozzájárulását. A 
hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét.  
Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a fent említett kapcsolati adatokat. Az érvényesítés során 
igazolnia kell a személyazonosságát, hogy elkerülhetők legyenek a jogosulatlan harmadik fél felé 
történő felvilágosítások. 
Ezen kívül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál. A 
vonatkozásunkban az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)  
Ha megítélése szerint mi, illetve adatfeldolgozó partnerünk a személyes adatait a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
előírások megsértésével kezeli, közvetlenül bírósághoz is fordulhat (a mi székhelyünk, vagy az Ön 
lakóhelye szerinti Törvényszék előtt indítható per). Amennyiben kétsége merülne fel adatai kezelésének 
jogszerűségével kapcsolatban, kérjük, tájékoztasson bennünket, hogy tisztázni tudjuk a helyzetet.  
  


