
 

 

BIG GREEN EGG ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

Version dated 14 August 2020 
 
BEVEZETÉS  
 
Adatvédelmi nyilatkozatunk kiterjed minden személyes vásárlói adatra amit a Big Green Egg 
Europe B.V. (Leemolen 80, 2678 MH, de Lier) gyűjt vagy használ, amikor meglátogatod 
weboldalunkat a www.biggreenegg.eu -t, social media oldalainkat, kitöltesz egy contact form-ot a 
weboldalon, regisztrálsz hírlevelünkre vagy közösségeinkbe, regisztrálod az EGG-ed, stb. 
Adatvédelmi nyilatkozatunkban elmagyarázzuk hogyan dolgozzuk fel személyes adataid, mik a 
jogaid és egyebek.  
 
Adatvédelmi nyilatkozatunkban választ találsz a következő kérdésekre is:  
 

1. Miért gyűjtjük és használjuk személyes adataid?  
2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és használunk?  
3. Hogyan gyűjtjük személyes adataid?  
4. Kivel osztjuk meg személyes adataid?  
5. Hogyan biztosítjuk, hogy személyes adataid biztonságban vannak?  
6. Mik a jogaid?  
7. Változások  
8. Kapcsolat  

 
 
 
1. Miért gyűjtjük és használjuk személyes adataid?  
 
Többet között a következő okokból kérjük személyes adataid megosztását: 
  

- Kapcsolattartás ügyfeleinkkel, beleértve a kérdéseidre adott válaszokat és kéréseket;  
- EGG regisztráció;  
- BGEE termékeiről információ átadása;  
- online közösségünkben való részvétel és social media oldalaink látogatása;  
- BGEE-pal való későbbi kapcsolattartás egyszerűsítése céljából;  
- személyes üzenetek küldése amit kapcsolódnak érdeklődési körödhöz, azokon az 

információkon alapulva amiket megosztottál velünk és amiket weboldalunk és social 
media oldalaink látogatása közben gyűjtöttünk cookie-kon vagy hasonló technológiákon 
keresztül. 

 
Amennyiben viszonteladó vagy, megkérünk arra hogy többek között a követekző információkat 
oszd meg velünk:  
 

- adataid megjelenítése a weboldalunkkon;  
- ügyfélkapcsolatok és ügyfél kommunikáció fenntartása; 
- kommunikáció fejlesztése; - kérdésekre és kérésekre adott válaszok, beleértve a BGEEE 

és termékeiről adott információkat;  
 
Általában csak azokban az esetekben dolgozzuk fel személyes adataid, amiket fent említettünk. 
Amennyiben más (szorosan kapcsolódó) céllal is használjuk személyes adataid, kibővítjük 
adatvédelmi protokollunkat, ahol a törvény megköveteli. 
 
 



 

 

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és használunk?  
 
A BGEE-pal való kapcsolattartás alatt amikor például kitöltöd kapcsolattartási űtlapunkat a 
weboldalon, regisztrálsz a hírlevelünkre, regisztrálod EG-ed vagy meglátogatod socail media 
oldalainkat (pl.: Facebook) kérhetünk személyes adatok megadására, mint például a következők: 
 

- kereszt- és vezetékneved;  
- céged;  
- nemed:  
- címed;  
- e-mail címed;  
- EGG méreted:  
- választott nyelved;  
- név/címe az EGG vásárlásod viszonteladójának és a vásárlás dátuma;  
- neve, címe, weboldala, e-mail címe és telefonszáma a vásárlásodnak;  
- érdeklődési köreid;  
- EGG használatodról információ;  
- online tevékenységeddel kapcsolatos egyéb információ;  
- szeretnél-e hírlevelet kapni, illetve egyetértesz-e a BGE garancia feltételeivel.  

 
Attól függően, hogy mit állítottál be socal media felületeiden, bizonyos információk megosztásra 
kerülhetnek a BGEE-pal online tevékenységeddel kapcsoaltban, például social media profiljaid és 
a hozzá kapcsolódó tevékenységed (pl.: érdeklődési köreid, nemed, felhasználóneved, fotód, 
kommentek a posztjaid alatt…stb.).  
 
E mellett gyűjthetünk személyes adatokat cookie-kon keresztül vagy hasonló technológiák 
segítségével (lásd lentebb).  
 
 
 
3. Hogyan gyűjtjük személyes adataid?  
 
Kapcsolati űrlap  
 
Szeretnénk lehetővé tenni hogy kapcsolatba lépj velünk kérdésfeltétel, kérések vagy 
hozzászólások miatt. Ezt a weboldalon elhelyezett kapcsolati űrlapon keresztül teheted meg, 
Hogy biztosítani tudjuk a válaszadás lehetőségét, kérni fogunk néhány személyes adatot a 
kapcsolati űrlapon keresztül. Amennyiben nem szeretnéd megadni ezeket az adatokat a 
kapcsolati űrlapon, nem tudunk válaszolni kérdéseidre vagy hozzászólásaidra.  
 
Hírlevél  
 
Szeretnénk információkat átadni híreinkkel, eseményeinkkel, kampányainkkal és új termékeinkkel 
kapcsolatban. Ezt a Big Green Egg hírlevelén keresztül tesszük meg. Hírlevelünkre a weboldalon 
iratkozhatsz fel. Ahhoz, hogy ki tudjuk küldeni neked a hírlevelet, néhány személyes adatot meg 
kell adnod nekünk. Amennyiben nem szeretnéd ezeket a személyes adatokat megadni, nem 
tudunk hírlevelet küldeni neked. 
 
Termék regisztráció  
 
Amennyiben szeretnéd használni a BGEE garanciáját, regisztrálnod kell az EGG-et. Ezt az EGG 
regisztráció alatt teheted meg weboldalunkon. Ahhoz, hogy beregisztrálj és igénybe vehesd a 
garanciát és kapcsolatba léphessünk veled, meg kell adnod néhány személyes adatod a 



 

 

regisztráció alatt. Amennyiben nem adod meg ezeket az adatokat, nem tudod igénybe venni a 
BGEE garanciáját. 
 
Regisztráció online közösségünkbe  
 
Kapcsolatba szeretnénk hozni más BGE felhasználókkal és tájékoztatni a legfrisebb hírekről, 
kulinális lehetőségekről és tippekről az EGG-el kapcsolatban. Ezért felajánljuk a lehetőséget, 
hogy regisztrálj online Big Green Egg közösségünkbe. Weboldalunkon tudsz regisztrálni. A 
regisztráció részeként megkérünk néhány személyes adatod átadására. Amennyiben nem adod 
meg ezeket, nem tudsz részt venni a Big Green Egg online közösségében.  
 
Social media  
 
Érdekes tartalmakat osztunk meg célközönségünkkel a social media felületeken, lehetővé téve 
hogy interakcióba lépjenek cégünkkel és termékeinkkel. Amikor meglátogatod ezeket a social 
media felületeket, tudnod kell hogy ezek az oldalak nálad milyen beállításokkal rendelkeznek a 
személyes adataid megosztása szempontjából. Minket köt az egyes socail media oldalak 
adatvédelmi szabályzata. Attól függően, mit állítottál be saját felületeden, bizonyos információk 
megosztásra kerülnek a BGEE-pal a social media oldalaid által.  
 
Cookiek  
 
Több információ a cookiekról  
 
BGEE szeretné, ha online felhasználói élményed és kapcsolatod a weboldalainkkal minél 
informatívabb és relevánsabb legyen. Ezért cookiekat vagy hasonló technológiát használunk. 
Úgy érezzük fontos, hogy milyen cookiekat és miért használ weboldalunk. Másrészt fontos tudni, 
hogy ez hogyan járul hozzá a személyes adataid védelméhez és teszi felhasználóbarátabbá az 
online felhasználói élményed.  
 
Mik a cookiek?  
 
A cookiek kis szöveges fájlokhoz hasonlítanak, amiket a végfelhasználó tárol (számítógepeden 
vagy mobiltelefonodon) amikor bizonyos weboldalakat látogat. BGEE használhat hasonló 
technológiát, mint pixelek, web jeladók stb… Minden ilyen technológiára a következőkben 
cookieként hivatkozunk. 
 
Miért használunk cookiekat?  
 
Számtalan okból tehetjük ezt. Cookiek biztosíthatják, hogy egy weboldal megfelelően működjön. 
Például, cookiek nélkül nehéz lenne emlékezni arra, hogy regisztráltál már egy weboldalra, vagy 
mit tettél a bevásárlókosaradba. Ezeket nevezzük funkcionális cookieknak.  
 
Cookiekat használhatunk azért is, hogy elemezzük a weboldal használatát, megszámoljuk hány 
látogatónk volt és hogyan fejlesszük a weboldalt. Nem kapcsoljuk a látogatási adatokat konkrét 
felhasználókhoz. Ezeket nevezzük analítikus cookieknak.  
 
Ezen felül cookiekat használunk akkor is, amikor social media oldalainkat kapcsoljuk a 
weboldalhoz. Ez teszi lehetővé hogy azonnal meg tudj osztani egy posztot vagy oldalt kedvenc 
social media felületeden.  
 



 

 

Egy negyedik fontos felhasználási terület az online reklámok. Cookiek segítségével személyre 
szabott reklámokat tudunk megjeleníteni neked, weboldalunkon belül vagy kívül. Ezt a targeted 
advertising cookiek segítésével tehetjük meg. 
 
Cookiek beállítása és kikapcsolása a böngésződben  
 
Saját böngésződben beállíthatod a cookiek használatát. Ha minden cookiet egyszerűen letiltasz 
a böngésző beállításaidban, bizonyos dolgok a weboldalon esetleg nem működhetnek, mivel 
nem tudjuk használni azokat a cookiekat, amik ehhez szükségesek. A cookie beállításokról itt 
találsz több információt:  
 
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  
- Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences  
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies  
- Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471  
 
 
 
4. Kivel osztjuk meg személyes adataid?  
 
Általánosságban nem osztjuk meg senkivel személyes adataid az Európai Gazdasági 
Közösségen kívül (“EEA”). Az EEA-n belül azonban bizonyos cégekkel megoszthatjuk adataid. 
Cookiekat harmadik fél is elhelyezhet ezeken felül. 
 
ICT cégekkel megosztjuk személyes adataid, de csak a törvényi kereteken belül. Csak azután 
tesszük ezt lehetővé, miután meggyőződtünk róla, hogy megfelelően kezelik ezeket az adatokat 
az irányításunk és ellenőrzésünk alatt, titoktartási kötelezettséggel egybekapcsolva.  
 
Ezen felül csak akkor osztjuk meg személyes adataid harmadik féllel, amennyiben erre a törvény 
kötelez minket, vagy törvényi kérés érkezett erre.  
 
 
 
5. Hogyan biztosítjuk, hogy személyes adataid biztonságban vannak?  
 
Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tettünk hogy megvédjük személyes 
adataid a megsemmisülés, jogtalan felhasználás és jogtalan hozzáférés eseteitől harmadik fél 
által. Ezen felül minden ICT szolgáltatónkat arra kötelezzük, hogy hasonló biztonsági 
intézkedéseket foganasítson. 
 
 
 
6. Mik a jogaid?  
 
Lépj velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeket, amennyiben:  
 

- Szeretnéd tudni, miért és milyen személyes adatokat dolgozunk fel,  
- szeretnéd kijavítani személyes adataid;  
- szeretnéd törölni személyes adataid;  
- szeretnéd korlátozni a személyes adataid felhasználását;  
- szerentél tiltakozni személyes adataid felhasználása ellen;  
- szeretnéd személyes adataid átadni egy másik szervezetnek.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


 

 

Jogosultak vagyunk további információkat kérni tőled, hogy meggyőződjünk 
személyazonosságodról. Határidőn belül tájékoztatni fogunk arról hogy mit tettünk kérésed 
érdekében, ez minden esetben egy hónap. Amennyiben szükséges, ez a határidő plusz két 
hónappal bővíthető, amennyiben az ügy komplexitása vagy az ügyek száma ezt megköveteli. 
Ennek bekövetkeztéről egy hónapon belül értesítünk és az okokat is feltárjuk.  
 
Minden esetben megvan a jogod arra, hogy a felügyelő hatóságoknál panasszal élj.  
 
 
 
7. Változások  
 
Termékeink és szolgáltatásink folyamatos fejlesztés alatt állnak. Emaitt fentartjuk a jogot arra, 
hogy időről-időre felülvizsgáljuk és kiegészítsük vagy megváltoztassuk az adatvédelmi 
szabályzatunkat, és a változtatott verziót feltöltsük a weboldalainkra.  
 
Elhelyezünk egy figyelmeztetést adatvédelmi aloldalunkon hogy tájékoztassunk az esetleges 
változásokról. Ezen felül jelezni fogjuk, mikor történt az utolsó változtatás. Javasoljuk, hogy 
rendszeresen olvasd a legfrissebb verziót.  
 
Az új adatvédelmi szabályzat a megjelenésétől kezdve hatályos. Amennyiben nem értesz egyet 
az új szabályzattal, változtasd meg beállításaid vagy fontold meg, hogy nem látogatod a jövőben 
weboldalunkat. Amennyiben továbbra is használod szolgáltatásainkat a változások életbe lépésé 
után is, azzal egyetértesz megváltozott adatvédelmi szabályzatunkkal.  
 
8. Kapcsolat  
 
Lépj velünk kapcsolatba a service@biggreenegg.eu email címen. 


