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Adatvédelmi szabályzat
Eneloopshop.hu, mint szolgáltató és adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) ebben a szabályzatban tájékoztatja az eneloopshop.hu
címen üzemelő webáruház látogatóit, vásárlóit (továbbiakban Felhasználó) adatvédelmi irányelveiről.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával
kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban és a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.
1. 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Somogyi-Pinczi Tamás
Székhely: 2330 Dunaharaszti Egry József utca 5/D
Nyilvántartási szám:
Adószám: 69498141-1-33
E-mail cím: elemesbolt(kukac)gmail.com
Telefonszám: +36704246754
1. 2. A kezelt adatok
A webáruház látogatásához nem kérünk személyes adatokat, de a honlap használata során technikai adatok automatikusan
rögzítésre kerülnek. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze
nem kapcsolhatók.
A vásárlás regisztrációhoz kötött. Regisztrációhoz felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám,
esetleg cégnév, adószám megadása szükséges.
1. 3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat
tartalmazza a látogatók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra
kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek.
a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
1. 4. Az adatkezelés célja
Az adatokra az azonosíthatóság, számlázás, kapcsolattartás, postázás, esetleges minőségi kifogások kezelése miatt van szükségünk.
Ha a Felhasználó igényli, hírlevélben tájékoztatjuk új termékeinkről, akcióinkról.
Látogatottsági statisztikákat készítünk, kizárólag saját felhasználásra.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat az itt leírtaktól eltérő célokra nem használja fel.
1. 5. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott adatokat addig tároljuk, ameddig a Felhasználó azok törlését nem kéri.
A megrendelés adatait 3 évig tároljuk.
A kiállított számlákat a számviteli törvényben meghatározott ideig tároljuk.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer
működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.
1. 6. Az adatokhoz hozzáférők köre
Adatkezelést kizárólag a webáruház üzemeltetője eneloopshop.hu végez.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek. Minden tőle elvárhatót megtesz a
tisztességtelen internetes adatszerzések megakadályozása érdekében.
Az adatokat kizárólag a csomagok szállításával megbízott szolgáltatónak adjuk át a szállításhoz szükséges mértékben.
1. 7. A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása
Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, az
adatkezelés céljáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják meg adatait.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 10 munkanapon belül írásban megadja a kért
tájékoztatást.
Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken bármikor kérheti adatai törlését, helyesbítését, zárolását. A kérést Adatkezelő 5
munkanapon belül teljesíti.
1. 8. Jogérvényesítési lehetőségek
Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ C, Telefon: +3613911400, honlap: www.naih.hu vagy igényét polgári bíróság előtt
érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények
tartalmazzák: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
Adatkezelő arra törekszik, hogy a vitás kérdéseket a felhasználó számára megnyugtató módon rendezze.
A "cookie" vagy másnéven "süti" kezelése.
A látogató azonosító ("cookie" vagy "süti") egy olyan jelsorozat, amely a Felhasználó számítógépén kerül elhelyezésre. Ez a jelsorozat
nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a gépének felismerésére alkalmas. Az esetlegesen a felhasználó böngészőjében
rögzített"cookie" -kat Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, vagy beállíthatja böngészőjében a "cookie" -k tiltását. A
böngészéséhez nem szükséges a "cookie" elfogadása, de a vásárláshoz ezeket engedélyezni kell.

