Adatkezelési szabályzat
Általános tudnivalók
Ágykirály webáruház (üzemeltetője: Kofa2003 Kft) - továbbiakban Üzemeltető tiszteletben tartja az oldalt felkereső személyek - továbbiakban Felhasználó - személyes
adatokhoz fűződő jogait.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat információt nyújt, hogy az Üzemeltető milyen adatokat
tart nyilván, miként használja fel, továbbá az adattovábbításról és a Felhasználó által kért
adatmódosítás és adattörlés lehetőségéről ad tájékoztatást.
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

1.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Minibolt Informatikai Bt.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 20 234 424, E-mail cím:
info@minibolt.hu, weboldal: https://webaruhazkeszites-web.hu/
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az adatfelvétel, felhasználás és továbbítás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
történik. Az oldal látogatásának és használatának feltétele, hogy a látogató előzetesen
elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat teljes tartalmát.
2. Adatok felvétele, felhasználása és továbbítása
2.1. Adatfelvétel és felhasználás
A https://agykiraly.hu oldalról történő megrendeléshez: regisztráció nem szükséges. A
regisztrációkor ill. a megrendeléskor megadott adatok a számla kiállításához és a megrendelt
termék kiszállításához szükségesek.
A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a
Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg.
Az adatok kezelője a webáruház tulajdonosa.
A megrendeléskor megadandó személyes adatok:
- Név
- Számlázási és szállítási cím
- Telefonszám
- E-mail cím

- Cég esetében: - cégnév és adószám
Félbehagyott regisztráció vagy az adatok megadása esetén az oldal elhagyásával személyes
adatot nem tárol el rendszerünk.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log
fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott
oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.
A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában
(cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet
idején élnek.
A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni
szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
2.2 Adattovábbítás
Az oldal használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes és név nélküli adatait
bizalmasan kezeljük, biztonságosan tároljuk, a Felhasználó hozzájárulását meghaladó
módon nem használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik fél részére.
Kivételt képez ez alól a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok az áruszállításhoz
kapcsolódó adatkezelés Postának/futárszolgálatnak történő továbbítása.
Ezen adatok a következők:
- Név
- Szállítási cím
- Telefonszám
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
A megrendelés teljesítését a webáruház sajátkezüleg végzi.
3. Adattárolás, adatmódosítás és törlése
Az Adatvédelmi törvény értelmében Felhasználónak jogában áll rögzített adatairól
tájékoztatást kapni.
Jogában áll adatainak törlését, helyesbítését kérni, ezt bármikor írásban megteheti.
Adatait a megadástól számított 5 évig őrizzük meg, amennyiben erről másképp nem
rendelkezik.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt
módon és ideig tárolásra kerül.

Felhasználó által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága illetve a
jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén nem
áll módunkban felelősséget vállalni!
A rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis
sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért felelősséget nem áll módunkban vállalni.
Jogorvoslati lehetőségek
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak.
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták
eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.
Az Üzemeltető jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok
keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat a Felhasználó az oldal
megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Adatvédelmével kapcsolatban a webáruház email címén/ telefonszámán elérhetőségen
szívesen állunk rendelkezésére.
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