Adatkezelési tájékoztató
Általános nyilatkozat
Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékek megrendelésével
összefüggő teljesítésekre, szolgáltatások nyújtására és hírlevél küldésére vonatkozó személyes adatok védelmét szolgáló adatkezelési
tájékoztatót. A szolgáltatás használatával a Felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

Adatkezelési elvek
Adatkezelést kizárólag a webáruház üzemeltetője egyben tulajdonosa végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem szolgáltat
ki. Alapvető fontosságú a látogatók adatainak bizalmas kezelése és az adatok védelme, melyek betartását az üzemeltető kötelező
érvényűnek tart magára vonatkozóan. A Felhasználónak lehetősége van adatai módosítását kérni, ezt az üzemeltető 3 napon belül
elvégzi.

Megrendelések teljesítése
A rendelések teljesítése kiszállítással fejeződik be. A kiszállítás megfelelő végrehajtása érdekében a rendelést leadó Felhasználó
adatai átkerülnek a kiszállítást végző céghez. Jelenleg a webáruház két céggel áll kapcsolatban: Magyar Posta Zrt. és DPD Hungária
Kft. Hozzájuk a következő adatok kerülnek továbbításra: név, email cím, telefonszám, szállítási cím. Rendelések leadásakor a
Felhasználó ezen információkat tudomásul veszi és elfogadja a sikeres teljesítés érdekében. Erre vonatkozó személyes adatok
kezelésére és védelmére a fent nevezett két cég adatvédelmi tájékoztatója az irányadó. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el és
nem kívánja adatait megadni, úgy a Webáruház nem tudja teljesíteni rendelését.

Regisztráció, hírlevél
A webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra, de a teljesítéshez szükséges adatokat (név, email cím, szállítási és
számlázási cím, szállítási módtól függően telefonszám) ekkor is meg kell adni. Regisztráció nélküli vásárlók nem vehetik igénybe a
megrendelés követési lehetőséget és azon akciókat, melyek csak regisztrált vásárlóknak járnak. Lehetőség van Facebook profillal való
bejelentkezésre is. Az üzemeltető ezen adatokat, profilokat nem látja, adataihoz nem fér hozzá, csupán a bejelentkezést könnyíti meg
a Felhasználónak.
Hírlevél feliratkozás esetén a Felhasználónak email címét és nevét kell megadnia. Regisztráció nélkül is bárki feliratkozhat hírlevélre
és bármikor kérheti a hírlevélről való leiratkozást.

Véleményezés
A Felhasználónak lehetősége van véleményt írni a webáruház oldalán a termékekről közösségi oldalának segítségével. Ekkor név és
email cím megadása szükséges. A vélemény az oldalon megjelenik, publikus és bárki láthatja. Ha a Felhasználó véleményt ír, azzal
elfogadja és tudomásul veszi a fent leírtakat.

Technikai adatok
A Felhasználók weboldalon végzett tevékenységéből adódóan technikai információk keletkeznek, melyet csak az üzemeltető lát, ezen
adatokat nem szolgáltatja ki, csupán statisztikák készítésének céljából elemzi. Az elemzés célja a vásárlói szokások megismerése, a
termék kínálat és a webáruház működésének fejlesztése, bővítése, javítása. Ilyen adatok például a megtekintett termékek, keresőbe
beírt fogalmak, kosárba rakott termékek....stb. Regisztrált felhasználó esetén, a felhasználó belépése után az oldalon folytatott
tevékenysége esetén e-mail címe alapján felismerhető, ennek célja csupán a személyre szabott ajánlatok megjelenítésének
lehetősége. Az üzemeltető egyéb adatok alapján nem tudja beazonosítani a Felhasználót. A statisztikai elemzések elkészítése után az
üzemeltető törli a keletkezett technikai adatokat.

Árukereső.hu Megbízható Bolt Program
Jelen webáruház részt vesz az Árukereső.hu Megbízható Bolt Programjában.
A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám:
24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó
vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül.
Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet,
mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi
feltételek mellett. Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes
információt.

Kapcsolat, jogorvoslata
Üzemeltető adatai teljeskörűen szerepelnek az Információk menüpont alatt. Ha a Felhasználó úgy véli, hogy az üzemeltető nem
megfelelelően kezelte adatait, a megadott elérhetőségeken felveheti a kapcsolatot az üzemeltetővel a probléma orvoslásának
céljából.
Ha a Felhasználó úgy gondolja, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok
védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII törvény szerint járhat el.

Vásárló adatainak helyessége
Regisztrácó esetén illetve regisztráció nélküli vásárláskor is szükséges megadnia a Vásárlónak a rendelés teljesítéséhez szükséges
adatokat: név, cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím, e-mail cím.
Helyes, létező telefonszám megadása kiemelten fontos.
A futárszolgálat a megadott telefonszámon fogja keresni a Vásárlót, illetve csomagautomatás szállítás esetén a megadott
telefonszámra fog érkezni SMS üzenet benne a kóddal, amivel az automata nyitható. Rossz vagy nem létező telefonszám megadása
esetén a szállítás/csomagátvétel meghiúsulhat, amiért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.
Helyes, létező e-mail cím megadása kiemelten fontos.
A Szolgáltató elektronikus számlát (e-számlát) állít ki a rendelésekről online számlázó rendszerben, melyet a megadott e-mail címre
küld ki a rendelés teljesítése után. Hibás, nem létező e-mail cím megadása esetén a Szolgáltató nem tudja eljuttatni a számlát a
Vásárlónak, illetve esetenként a futárszolgálat csak e-mailben értesíti a Vásárlót a szállításról, így akár a csomagátvétel is
meghiúsulhat, ami miatt a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

