Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza a http://www.uvegpalota.hu domain néven elérhető
webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése
keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A Szolgáltatás technikai hátterét az Unas Mérnöki Iroda Kft. biztosítja.
A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Tájékoztató feltételeit, amely folyamatosan elérhető a
webáruház „Vásárlási feltételek” oldalán.
A webáruház használatával, a szállítási és fizetési feltételekkel kapcsolatos minden információ regisztráció nélkül folyamatosan
elérhető a következő oldalakon:
„Információk”
„Vásárlási feltételek"
1. Az adatkezelő személye
dr. Sasvári Anna – egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő) Adatai a weboldal „Információk” oldalán folyamatosan elérhetőek.
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 02447-0001.
2. A felhasználó személye
Az adatkezelő felhasználónak (továbbiakban Felhasználó) a webáruházban regisztrációval rendelkező, vagy hírlevélre feliratkozott
személyeket tekinti.
3. Az adatok kezelése
A kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a személyes adatokat saját maga kezeli. Az
adatokat harmadik félnek át nem adja, azokat nyilvánosságra nem hozza, kivéve azon eseteket, amikor ez törvény által előírt
kötelezettsége.
4. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
Regisztráció
A webáruházban bármely terméket csak regisztrációt követően lehet megrendelni. A regisztráció során megadásra kerülő adatok
szükségesek
a webáruház szolgáltatásait igénybevevők azonosításához;
a megrendelés teljesítéséhez;
a megrendeléssel kapcsolatos adatok egyeztetéséhez;
a megrendeléssel összefüggő szolgáltatások nyújtásához (pl. ismételt megrendelés, megrendelés követés, megrendelés történet,
kedvezmények igénybevétele, stb.)
a megrendeléssel kapcsolatos információknak a megrendelőhöz való eljuttatásához
a mindenkor hatályos számviteli és az adózás rendjéről szóló törvények által meghatározott bizonylatok (pl. számla)
elkészítéséhez.
a megrendelésekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezéséhez
a törzsvásárlói kedvezmények nyújtásához
A kiszállítást igénylő megrendelések teljesítése során a szállítási címként megadott személyes adatokat, valamint a megrendelés
egyes adatait (pl. utánvét összege) a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételeiben előírt módon a postai bizonylatokon és a
küldemény csomagolásán az adatkezelő feltünteti. A regisztráció során szükséges személyes vagy személyes jellegű adatok:
e-mail cím
jelszó
név
telefonszám
szállítási cím adatai
számlázási cím adatai
Az adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. A
regisztrációs adatok bármikor módosíthatóak.
A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi
azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az
ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
A regisztráció törlése az info[kukac]uvegpalota.hu címre eljutatott levélben kérhető. A regisztráció az elektronikus levél tartalmának
megismerését követően azonnal törlésre kerül, kivéve, ha a regisztráltnak folyamatban lévő megrendelése van.
A megrendelés lezárására akkor kerül sor, ha utánvétes szállítási mód esetében az utánvételi összeg megérkezett, valamint, ha a
kézbesítést követő 14 napon belül a megrendelő nem élt az elállási jogával, vagy bármilyen más panasszal.
Amennyiben a megrendelő a megrendeléssel kapcsolatban panasszal élt, vagy jelezte, hogy az árut vissza kívánja szolgáltatni, akkor
a megrendelés lezárására a panasz megrendelő által elfogadott módon való rendezését, illetve, az áru ellenértékének visszatérítését
követően kerül sor.
Hírlevél igénylés
A webáruház lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők a vásárláshoz szükséges regisztráció nélkül is kaphassanak ún. hírlevelet. A
hírlevél igénylés során a következő adatok megadása szükséges:
név
e-mail cím
Az adatkezelő ezen adatokat kizárólag a webáruház tevékenységi körével összefüggő tartalmú elektronikus levelek eljuttatására
használja, mint
a webáruház működésével kapcsolatos információk
a webáruház termékeivel kapcsolatos tájékoztatók
a webáruház termékeivel összefüggő ismeretterjesztő anyagok
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló információk (új termékek érkezése, akciós ajánlatok, stb.)
A hírlevélre való feliratkozás a Felhasználó által bármikor törölhető.
5. Linkek más weboldalakra
A weboldalon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával
kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak az Adatkezelő által működtetett webáruházra vonatkozik.
6. Google hirdetések és ajánlatok megjelenítése az oldal látogatóinak számára

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, az Üvegpalota hirdetéseit internetes webhelyeken jelenítik meg. A külső szolgáltatók,
közöttük a Google, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az Üvegpalota webáruház bármely
oldalán és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon
tilthatják le a Google cookie-jait.
7. Felvilágosítás
A Felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info[kukac]uvegpalota.hu címen.
8. Jogorvoslat
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.
9. Módosítás
Az adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató módosítására. Módosítás esetében a módosított Tájékoztatót elérhetővé teszi a
webáruház „Vásárlási Feltételek oldalán” oldalán. A Tájékoztató kinyomtatható, vagy fájl formájában letölthető az oldal tetején
található ikonok segítségével.

