Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
A DANDY s.r.o. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók
személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás)
teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott
személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
1/ A megrendelt áru kézbesítése címén:
- GLS General logistics systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec.
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím
2/ E-mail marketing és egyéb marketing tevékenységek, a webáruház adminisztrációja, fordítás
- InfoMarketing, s.r.o., Zeleznicna 1118, 925 82 Tesedikovo - Marketing munkatárs
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok
3/ A könyvelési munkák elvégzése okán
- Helena Ivánová, P.Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
A megrendelés teljesítéséhez szükséges, a számlán feltüntetett adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), számlázási és kiszállítási
cím
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően a törvény általt előírt
időtartamig (10 év) archiválásra kerülnek.
A direkt marketing (DM) részére személyes hozzájárulás alapján megadott adatokat ezen hozzájárulás megvonásáig (hírlevél
leiratkozásig) tároljuk. A leiratkozás bármikjor, egykattintásos alapon lehetséges.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti,
módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A
megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon
vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a
regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja,
akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Cookie-k használata
A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása
céljából „cookie”-kat használhatnak.
Mi az a „cookie”?
A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található
böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést,
amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy
a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt az ijaszbarat.hu weboldalának
használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.
Harmadik fél cookie-k
Az ijaszbarat.hu webáruház harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk
optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések
tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján
meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre
kerül.
A cookiek használatát le lehet tiltani a böngészőben, ez azonban a webáruház hibás mőködését okozhatja.

