Adatkezelési tájékoztató
Általános jogi közlemény
Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő
megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a
felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője
fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük
írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a
legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem
vállal.
A Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Kiss Réka egyéni vállalkozó (székhely: 4700 Mátészalka, Damjanich utca 19; e-mail cím: webibababolt@gmail.com,
babaholmikolcsonzes@gmail.com; telefonszám: +36 30 333 9 000)
2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön
személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, amelyeket honlapunkon /www.webibababolt.hu,
www.babaholmikolcsonzes.hu/ történő regisztráció során adott meg.
Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Kiss Réka egyéni vállalkozó (székhely: 4700 Mátészalka, Damjanich utca 19; e-mail cím: webibababolt@gmail.com,
babaholmikolcsonzes@gmail.com; telefonszám: +36 30 333 9 000)
2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön
személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok
esetén a számlázási nevét és címét, vendégként való rendelés esetén e-mail címet, amelyeket Ön a rendelés során
adott meg

Adatkezelési alapelvek
Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
A regisztrációsorán megadott név, e-mail cím és jelszókezelésére Kiss Réka ev. jogosult, az Ön által megadott személyes adatokhoz
kizárólag, mint egyéni vállalkozó, és a honlap üzemeltetője, egy személyben jogosult hozzáférni. A vállalkozás adatvédelmi
tisztviselőt nem nevezett ki.
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
A regisztrációsorán megadott nevet, e-mail címet és jelszót az Ön beazonosítása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön
hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok
megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési
tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.
A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul,
nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, e-mail címét és
jelszavát megadni. Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációját a
bejelentkezéstkövetően a Profil törlése linkrekattintással törölheti. Ha Ön a regisztrációját törli, akkor töröljük a felhasználói fiókját,
valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.
Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön
hozzájárulása alapján, jogszerűen jártunk el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.
3. Személyes adatok címzettjei
A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adataita webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a
UNAS Online Kft. (székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában
álló személyek ismerhetik meg.
A regisztráció céljából megadott nevét, e-mail címét és jelszavát további személy részére nem továbbítjuk.
4. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeljük.
Az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan töröljük.
5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
5.1
A jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatjuk. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt
honlapunkon nyilvánosságra hozzuk.
5.2
Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztrációsorán megadott e-mail címén értesítjük. Ha Ön a módosított adatkezelési
tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait töróljük.
6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e a személyes adatait. Ez esetben Ön jogosult a
következő információkhozhozzáférni:
I. az adatkezelés céljai;
II. az érintett személyes adatok kategóriái;
III. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
IV. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
V. az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok
kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
VI. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
VII. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
VIII. az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes

adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk.
6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítsük ki az Ön
hiányos személyes adatait.
6.3 Törléshez való jog
Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törüljük az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben indokolatlan késedelem nélkül
töröljük az Ön személyes adatait, ha
I. nincs szükség a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtöttük vagy kezeltük,
II. Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
III. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik
IV. a személyes adatait jogellenesen kezelték,
V. jogi kötelezettségünk teljesítéséhez kötelesek vagyunk a személyes adatokat törölni vagy
VI. a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
A személyes adatokat nem töröljük, ha az adatkezelés a
I. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
II. a személyes adatok kezelését előíró, alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy ránk ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
III. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
IV. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
V. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy
tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme
érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
I. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
II. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
III. a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szükség, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
IV. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatjuk Önt a feloldást megelőzően.
6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés
számunkra, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Nem kezelhetjük a személyes adatokat, ha Ön a személyes
adatok kezelése ellen tiltakozik.
6.6 Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, széles körben használt, géppel olvasható formában
megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
7. Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy megsértettük a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő email címen: webibababolt@gmail.com
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-14004
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat
Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
A regisztrációsorán megadott név, e-mail cím és jelszókezelésére Kiss Réka ev. jogosult, az Ön által megadott személyes adatokhoz
kizárólag, mint egyéni vállalkozó, és a honlap üzemeltetője, egy személyben jogosult hozzáférni. A vállalkozás adatvédelmi
tisztviselőt nem nevezett ki.
2. Az adatkezelés céljaés jogalapja
A rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a
számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2)
bekezdésén) alapuló kötelezettség.
A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a rendelést a rendeléshez
szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudjuk teljesíteni, illetőleg számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási
adatok megadása hiányában nem tudunk kiállítani.
Amennyiben a szállítási adatokat hozzárendeli regisztrációhoz, a szállítási adatok rendelés teljesítését követő kezelésének jogalapja

az Ön hozzájárulása.
Amennyiben a számlázási adatokat hozzárendeli regisztrációhoz, a számlázási adatoknak a webes felületen a számla kiállítását
követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása
3. Személyes adatok címzettjei
A rendeléscéljából megadott személyes adatait
• a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános
forgalmi adót tartalmaz;
• a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a UNAS Online Kft. (székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15)
• a megrendelt termék kiszállítását végző és a megrendelet termék átvételére vonatkozó lehetőséget biztosító szolgáltató (Posta,
Futárszolgálat)
képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.
A rendelés során megadott személyes adatokat további személy részére nem továbbítjuk.
4. Az adatkezelés időtartama
A rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 5 évigkezeljük.
A szállítási adatok a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan töröljük, kivéve, ha Ön hozzárendelte a
szállítási adatait a regisztrációjához.
Amennyiben Ön a szállítási adatait hozzárendelte a regisztrációjához, akkor a szállítási adatokat a regisztráció törlésével, vagy erre
irányuló kérése esetén azonnal töröljük.
Vendégként történő rendelés esetén a szállítási adatokat, illetve az e-mail címét a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon
belül automatikusan töröljük.
A számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése
érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrizzük és a 8. év elteltét követő év januárjában
megsemmisítjük.
Amennyiben Ön a számlázási adatait hozzárendelte a regisztrációjához, akkor a számlázási adatokat a regisztráció törlésével, vagy
erre irányuló kérése esetén azonnal töröljük.
5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
5.1
Jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatjuk.
A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a honlapunkon nyilvánosságra hozzuk.
5.2
Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.
6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e a személyes adatait.
Ha kezeljük a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
I. az adatkezelés céljai;
II. az érintett személyes adatok kategóriái;
III. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
IV. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
V. az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok
kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
VI. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
VII. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
VIII. az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes
adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk.
6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítsük ki az Ön
hiányos személyes adatait.
6.3 Törléshez való jog
Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben indokolatlan késedelem nélkül
töröljük az Ön személyes adatait, ha
I. nincs szükség a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtöttük vagy kezeltük,
II. Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
III. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
IV. a személyes adatait jogellenesen kezelték,
V. jogi kötelezettségünk teljesítéséhez kötelesek vagyunk a személyes adatokat törölni vagy
VI. a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
A személyes adatokat nem töröljük, ha az adatkezelés a
I. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
II. a személyes adatok kezelését előíró, alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
III. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
IV. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
V. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a személyes adatokat és azt törölni kötelességünk, akkor megteszünk minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy
tájékoztassuk a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti hogy korlátozzuk az adatkezelést.
Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
I. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
II. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
III. a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szükség, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
IV. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatjuk Önt a feloldást megelőzően.
6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés az
üzemeltető vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik.
Nem kezelhetjük a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.
6.6 Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
7. Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy az üzemeltető megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a
következő e-mail címen: webibababolt@gmail.com
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
Alapelvünk:
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az fentiekben ismertetjük adatkezelési
alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben
megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik,
melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és
kifejezett hozzájárulása alapján.
A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.
A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére
vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő
valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem
kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az
általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem
lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti
és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció
után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot
kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó)
tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési,
adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A
webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával
kapcsolatban.
Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az
érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek
elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a
felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt
segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a
felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges
adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi
belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor
törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.
Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra

jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem
vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön
számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz
érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből
mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja
alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adat őrzés célja: 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 8 évig
meg kell őrizniük.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor
az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az
üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a
regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel
kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat
Név: Kiss Réka E.v.
Levelezési cím: 4700 Mátészalka, Damjainch utca 19
Telefonszám: +36 30 333 9 000
E-mail cím: babaholmikolcsonzes@gmail.com

