
Tisztelt Felhasználónk! 

 

2018. május 25-től az Európai Unió országaiban hatályba lépett az Európai Unió, új, 
Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR - General Data Protection Regulation). A Korall 
Társadalomtörténeti Egyesület, mint a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat és a Korall 
Könyvek kiadója a személyes adatok kezelése és tárolása terén eddig is az aktuális 
jogszabályoknak megfelelően járt el, és mindent elkövetünk, hogy az új GDPR 

szabályozásnak is maradéktalanul megfeleljünk. 

 

Milyen személyes adatokat tárolunk és milyen célból? 

 

1.) A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli 
bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a 
gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 

alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a 
számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy 
amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az 
Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert 
személyes adatait 8 évig megőrizni. 

 

 

2.) Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése Magyar Posta Zrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye, elérhetőségei: https://posta.hu/ugyfelszolgalat 

Az Adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az 
Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának 
időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

 



3.) Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Olive & Brown 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1152 Budapest, Szilas park 6. 2. em. 203. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 280 6563 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: bettina@oliveandbrown.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét 
és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) 

bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

 

4.) Kéziratok szerzőivel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja a szerzőkkel való kapcsolattartás. A szerzők adatait (név, email, 
születési év, munkahely, foglalkozás) közléseik alapján tárolja és nyilvánosságra hozza.  

 

 

Budapest, 2018. december 01.   

 

      A Korall Társadalomtörténeti Egyesület elnöke 

 

 


