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adatvédelmi nyilatkozata

I. Személyes adatok felvétele, feldolgozása és felhasználása

Ön látogathatja oldalunkat személyes adatok megadása nélkül. Mi csupán személyes hivatkozás 
nélküli hozzáférési adatokat tárolunk, mint pl. internetszolgáltatója nevét, az oldalt, amelyről kiindulva 
ellátogat hozzánk, vagy a lekért fájl nevét. Ezeket az adatokat kizárólag ajánlataink javítása céljából 
értékeljük ki, és nem engedélyeznek visszacsatolást az Ön személyére.

Személyes adatokat csak akkor veszünk fel, ha Ön azokat rendelése keretében, ügyfélszámla 
nyitásánál, vagy hírlevelünkre való feliratkozáskor szabad akaratából megadja részünkre. Az Öntől 
kapott adatokat külön beleegyezése nélkül csakis megrendelésének teljesítése érdekében használjuk 
fel. Hírlevélre való feliratkozás esetén nevét és e-mail-címét az Ön beleegyezésével saját 
reklámcélokra használjuk fel addig, amíg le nem iratkozik hírlevelünkről.

II. Személyes adatok továbbadása

Adatait továbbadjuk a szállítással megbízott szállítmányozási vállalkozásnak, amennyiben arra az áru 
szállításához szükség van. A fizetések teljesítéséhez fizetési adatait továbbadjuk a fizetéssel 
megbízott hitelintézet részére.

Egyéb harmadik személynek nem adjuk tovább adatait.

III. Cookie-k felhasználása

Hogy online-shopunkban rendelni tudjon, bizonyos oldalak letöltésekor egy úgynevezett session-
cookie-t helyezünk el. Egy kis szövegfájlról van szó, amely a böngésző bezárása után automatikusan 
törlődik a gépéről. Ez a fájl kizárólag arra szolgál, hogy bizonyos applikációkat, mit pl. az árukosár-
rendszert használni tudja.

IV. Adatbiztonság

Weboldalunkat és egyéb rendszereinket műszaki és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk veszteség, 
zavar, hozzáférés, az Ön adatainak megváltoztatása vagy terjesztése ellen jogosulatlan személyek 
által. Az Ön ügyfélszámlájába csak személyes jelszavának megadása után lehetséges belépni. 
Kezelje a hozzáférési információkat állandóan bizalmasan, és zárja be a böngészőablakot, ha 
befejezte velünk a kommunikációt, különösen, ha a számítógépet másokkal együtt használja.

V. Tájékozódási jog

A adatvédelmi törvény szerint Önnek joga van díjmentes tájékoztatásra az Önről tárolt adatokról, 
valamint adott esetben joga van ezeknek az adatoknak zárolására vagy törlésére.

VI. Beleegyezések visszavonása

A következő beleegyezéseket Ön adott esetben a megrendelési folyamat közben kifejezetten 
megadta. Szeretnénk utalni arra, hogy Ön beleegyezését mindenkor a jövőre nézve visszavonhatja.

VII. Ügyfélszámla nyitása

Beleegyezésemet adom, hogy egy ügyfélszámla nyitásánál alapadataim (név, cím, e-mail, 
telefonszám és bankkapcsolat) és felhasználói adataim (felhasználónév és jelszó) egy ügyfél 
adatbankban tárolásra kerüljenek. Ezen a módon jövőbeni vásárlásaimnál felhasználónévvel és 
jelszóval bejelentkezhetek és vásárolhatok, anélkül hogy adataimat még egyszer meg kellene adnom. 
Ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatom a jövőre nézve.

VIII. E-mail-reklám engedélyezése



Szeretnék e-mail-ben rendszeresen érdekes ajánlatokat kapni. E-mail-címemet nem adják tovább más 
vállalkozásoknak. Ezt a beleegyezésemet e-mail-címem reklámcélokra való felhasználásáról, 
bármikor visszamondhatom a jövőre nézve, oly módon, hogy a „lemondás” linkre kattintok a hírlevél 
végén.
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