Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
Kugler Károly e.v. a www.gyujtokabel.unas.hu címen üzemelő
Gyújtáskábel, gyújtótrafó webáruház üzemeltetőjének adatkezelési tájékoztatója.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Kugler Károly e.v.
Székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 1. B. 3.
Levelezési cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 1. B. 3.
Képviselő neve: Kugler Károly
Cégjegyzék szám: Váll. ig.: 3158815
Működési engedély száma: B-774/2011
Nyilvántartásba vevő jegyző: Szentendre város jegyzője
Adószám: 49981014-2-33
E-mail cím: kugler(kukac)gyujtokabel.hu
Telefonszám: +36209519849

2. A kezelt adatok
Az áruház használata során a
regisztráció, megrendelés, szállítás, hírlevél küldés alkalmával kezeljük a Felhasználó személyes adatait.
A kezelt adatok: név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám.
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) is használ.
Ezek szabályairól a "A „cookie” vagy másnéven „süti” kezelése" pontban tájékozódhat.

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján történik.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek.
a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A hozzájárulás visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben
megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

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.

5. Az adatkezelés időtartama
- A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben
Felhasználó az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a
számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
- A regisztrációval és hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok kezelése a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történk.
- A szállítással kapcsolatos adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeljük.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre
Adatkezelést kizárólag a webáruház üzemeltetője Kugler Károly e.v. végez.
Adatkezelő gondoskodik arról hogy az adatok jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek. Minden tőle elvárhatót megtesz a
tisztességtelen internetes adatszerzések megakadályozása érdekében.
Személyes adatokat kizárólag a csomagszállítással kapcsolatban adunk át.
A csomagszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/333-7777
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.
Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti.

7. A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása
Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót megilleti:
1. a tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog
2. adatai hordozásához való jog
3. az adatok helyesbítéséhez való jog
4. az adatkezelés korlátozásához való jog
5. az adatok törléséhez való jog

6. a tiltakozás joga.
1. Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatokat.
2. Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait jól olvasható formátumban megkapja,
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
3. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 5 napon belül
eleget tesz.
4. Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
- vitatja a személyes adatok pontosságát.
- az adatkezelést jogellenesnek tartja de ellenzi az adatok törlését.
- ha tiltakozott az adatkezelés ellen. Ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető amíg fennáll az ok, amely a személyes adat törlését kizárta.
5. Felhasználónak lehetősége van személyes adatainak törlését kérni. A kérelemnek Adatkezelő legkésőbb 5 napon belül eleget tesz.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az
Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére. Pl. a számlázással
összefüggésben.
6. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. (kivéve kötelező adatkezelés
esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben)
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 napon belül megvizsgálja és a
döntésről írásban tájékoztatást ad.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Ha a Felhasználó úgy érzi hogy Adatkezelő megsértette valamelyik, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem
teljesítette valamely kérelmét, akkor a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ C
Telefon: +3613911400
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
vagy igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

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.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
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.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
- A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a webáruház használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik az alapvető
funkciók használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.
- A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról,
például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek nem gyűjtenek a látogatót
azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal
teljesítményének javítására használjuk.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Bővebb
tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
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