Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés
A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére
nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem
kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
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.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig kerül tárolásra. Adatainak
törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre
feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a
hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével tud.
Adatkezelés a Társaság webáruházában
A Társaság az UNAS Online Kft. felületéről üzemelteti a www.pipamester.hu webáruházat.
A webáruházban történő vásárlás regisztrációt követően vagy Facebook oldalon keresztül történő belépéssel lehetséges. A
regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím.
A vásárlónak a vásárlás során lehetősége van önkéntes hozzájárulását adni hírlevél fogadására, az adatkezelő ezen adatokat
kizárólag hírlevél küldésére használja fel.
A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság pénzügyi, ügyviteli feladatot ellátó munkavállalói, az
adózási, könyvviteli feladatait ellátó társaság munkavállaló az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a webhely
üzemeltetőjének munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57145/2012.
Adatkezelés célja: a társaság által forgalmazott termék online értékesítése
Kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe
Adatkezelés jogalapja: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a
telefonszámát, e-mail címét.
A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére
vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
Adattárolás határideje: a regisztráció fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás
esetén a vásárlás évét követő 8 évig.
Adattárolás módja: elektronikus

