Adatkezelési tájékoztató
Általános jogi közlemény - Adatkezelő adatai:
Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (adatvédelmi tájékoztató) tartalmazza a Bálint és Társa Kft. (2000 Szentendre, Dunakanyar krt.10.,
adószám:10501636-2-13) által üzemeltetett ,,Villamossági Szaküzlet" webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő
megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása 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
kollegánk megválaszolja kérdését.
Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás
használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.
Üzemeltető/Adatkezelő:
Bálint és Társa Kft.
2000 Szentendre, Dunakanyar krt.10
e-mail: balintp@balintkft.hu vagy balintp@enternet.hu
telefon: 26/318-905, 26-500-321

Adatkezelési alapelvek
Adatkezelési alapelvek:
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 alábbiakban 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
megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
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Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. (Részletesen lejjebb található!)
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 önkéntes
döntésükön múlik. A rendelés regisztráció után vagy anélkül 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 ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK:
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy az adatkezelés időtartamán belül az alábbi jogokkal élhetnek:
- A tájékoztatás kéréshez való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen
jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon
belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
- A helyesbítéshez való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de
legfeljebb 25 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
- A törléshez való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25
napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
- A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül meg kell tenni és a megadott
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
- A tiltakozáshoz való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell
hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető
leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adataikról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá- amennyiben az adatok továbbítására került sor- arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.
(Jelen Adatvédelmi tájékoztató utolsó pontja -Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adat feldolgozás- fentiekre
vonatkozóan nyújt általános tájékoztatást.)
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).(GDPR rendelet)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
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
Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával eldöntheti, hogy regisztrál vagy
regisztráció nélkül rendel. A rendeléshez meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási
adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint regisztráció esetén a későbbi belépéshez szükséges jelszavát.
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.
(rendelés visszaigazolása, szállítási értesítése, elállásai nyilatkozat megküldése, e-mail küldése...)
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.

Hírlevél igénylés
A Webáruház nem foglalkozik hírlevelek küldésével.

Vélemény írása
Vélemény írása:
Nyílvános vélemény megosztása a web áruházban nem lehetséges.
Amennyiben kérdése, véleménye lenne bármely termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban, úgy kérjük forduljon bizalommal az
Üzemeltetőhöz az Információk oldalon megadott elérhetőségeken.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Kapcsolat, Jogorvoslat:
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette
személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény
szerint járhat el.
Adatkezelést érintő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: + 36/1-391-1400
Telefax: + 36/1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy Bírósághoz fordulhat.
Adatváltozás és téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését, javítását.
A téves adadatot az adatkezelő mielőbb köteles helyesbíteni.
Az érintett indoklás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését a Webáruház üzemeltetőjétől.
a 06/26-318-905 telefonszámon vagy a balintp@balintkft.hu ,illetve a balintp@enternet.hu e-mail címek egyikén.

Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adat feldolozás
A Bálint és Társa Kft. által üzemeltetett ,,Villamossági Szaküzlet" elnevezésű webáruház nem saját tulajdonú webáruház, az
Unas Online Kft. által fejlesztett és működtetett rendszeren belül működik.
Vásárlóink teljeskörű tájékoztatása érdekében közöljük az adatokat megismerők (adatfeldolgozók) körét.
Tárhely szolgáltató/Adatfeldolgozó:
Név: UNAS Online Kft.
Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.
Adószám:14114113-2-08
Számlaszám:10700426-46856700-51100005
e-mail: unas@unas.hu
Adatkezelőnk adatvédelmi szabályzata az alábbi címen érhető el. http://unas.hu/adatvedelmi_szabalyzat
A Bálint és Társa Kft. szervezeti rendszerén belül vevőink személyes adatait - a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig csak olyan Kollégák kezelhetik, akik a vevői jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat látnak el.
Megrendelések teljesítése céljából (kiszállítás) vevőink adatait (Név, szállítási/ számlázási cím, utánvét összege, telefonszám, e-mail
cím) a Magyar Posta Zrt. (H-1138 Budapest Dunavirág út 2-6.) részére meg kell adnunk.
A megrendelésről kiállított számlában szereplő Vevő adatokkal (név, cím ) a Bálint és Társa Kft.-vel szerződésben álló könyvelő iroda
foglalkozik.
JUS 2000 Kft.
2000 Szentendre, Vak bottyán u.1.
Adószám:12188138-3-13
Fenti adatfeldolgozók valamennyien felelősek a személyes adatok biztonságáért és védelméért a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően!

