ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Vállalkozó a www.ekszerek-dombianita.hu webáruház üzemeltetése és a honlapon
kifejtett tevékenység során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések
betartásával jár el.
Általános rendelkezések
A www.ekszerek-dombianita.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő
gyűjtése, kezelése, stb. során.
Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Vállalkozó a honlapon való termékértékesítés
céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,
az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is
csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak
elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.
Vállalkozó az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen
szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél
előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az
érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet
Vállalkozó minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére. A hírlevél végén
található linkre való kattintással, egy így megküldött e-mailben lehet leiratkozni a hírlevél
szolgáltatásról. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a
termékértékesítés teljesítését.
Vállalkozó törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az érintett így rendelkezik
(megtiltja az adatkezelést).
Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel
során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely
adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok
kezelését is. Ezen kötelezettségeknek Vállalkozó a hírlevélben és a megrendelést
visszaigazoló e-mailben található linken keresztül tesz eleget. Vállalkozó részére megküldött
e-mailben feltett, erre irányuló kérdéseket Vállalkozó 2 munkanapon belül megválaszolja. Az
adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi
szabályzatból tájékozódhat.
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
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betekintés
tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.
törvény) tartalmazza.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles
megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

HÍRLEVELEK KÜLDÉSE
Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.
A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés),
így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs
eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen
egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét,
valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a
nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.
A feliratkozás alapján Vállalkozó visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A
hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Ebben az esetben a nyilatkozó neve és minden egyéb személyes adata a nyilvántartásból
haladéktalanul törlésre kerül, és részére reklám a továbbiakban nem kerül kiküldésre.
Vállalkozó a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó
– adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.
Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot,
Vállalkozó úgy tekinti, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat
szerinti kezeléséhez hozzájárult.

