Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat
Adatkezelés regisztráció vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén
A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció vagy regsiztrációs adatok megadása szükséges. A regisztrációnál vagy vásárlásnál
megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a kiszállításhoz és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és
mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az üzemeltető kizárólag
a vásárlással kapcsolatban használja fel a személyes adatokat, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább
és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Mivel webáruházunkban kizárólag futárszolgálat általi
kézbesítésre van lehetőség, a vevő hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a
futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkatársai férhetnek hozzá.
Az inaktív felhasználók regisztrációs adatai 10 év után törlésre és megsemmisítésre kerülnek.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
- név (kereszt- és vezetéknév),
- email cím,
- szállítási cím, számlázási cím
- telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási
adatok tekintetében a
jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.
Megadott adatainak törlését vagy helyesbítését a felhasználó az webshop@amuletta.hu, email címre küldött üzenetben bármikor
kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél
fogva kötelezett.
A felhasználó az Üzemeltető email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, Az Üzemeltető az
adatkezelésre vonatkozó megkeresésre a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles reagálni, elutasítás esetén
magyarázattal indokolni.
Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Atv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat
bizalmasan kezeli és harmadik
személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges,
illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.
Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál élhet
(Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.,
Telefon: +36 (1) 391-1400).
Hírlevél
Weboldalunkon bármikor lehetőség van a hírlevélre való feliratkozásra önkéntes alapon. Ezzel a felhasználó hozzájárul, hogy az általa
megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra. A leiratkozás a hírlevél végén
található „Leiratkozás” gombra kattintással történik.

