Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az AjándékOázis.hu webáruház a személyes adatok védelmében is jogkövető magatartást tanúsít.
Miben áll ez konkrétan?
csak a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kéri ügyfeleitől,
azokat csak a szükséges ideig és megfelelően tárolja,
az adatokat másnak nem adja át,
az adatokat nem használja fel semmilyen más cél érdekében,
biztosítja vásárlóinak az őket megillető jogok gyakorlását,
a saját kötelezettségeit maximálisan teljesíti.

Mi a GDPR ?
Röviden :
A személyes adatok védelmét szabályozó törvény, mivel a természetes személyek személyes adatainak védelme alapvető jog.
Hivatalosan :
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
Ez a terület nagyon szerteágazó, nagyon sok szereplő tevékenykedik benne valamilyen formában, a családi mikro vállalkozástól
kezdve a világ legnagyobb cégein keresztül az államigazgatásig.
Ebből következően a törvény is nagyon bonyolult, ami az AjándékOázis.hu webáruházra is kötelezettségeket ró.
Ezeket ismertetjük az alábbiakban a lehető legegyszerűbben és a lehető legközérthetőbben.
GDPR jogok :
a vásárló megfelelő tájékoztatása,
hozzáférési jog a vásárlóról tárolt adatokhoz,
a vásárlónak joga van a róla tárolt pontatlan adatok helyesbítéséhez,
a szükségtelen vagy törvénytelenül tárolt adatok törléséhez a vásárlónak joga van,
adathordozhatósághoz való jog,
adatkezelés elleni tiltakozás,
adatkezelés korlátozása,
az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása.
Az adatkezelési jogokkal kapcsolatos bejelentéseket webáruházunk a központi e-mail címén fogadja : info@ajandekoazis.hu .
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
célhoz kötöttség,
adattakarékosság,
pontosság,
korlátozott tárolhatóság,
integritás és bizalmas jelleg,
elszámoltathatóság.
Az adatkezelés jogszerűsége:
szerződés teljesítéséhez,
jogi kötelezettség teljesítéséhez,
hozzájárulással,
jogos érdek alapján.

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen jogalap címen?
A vásárló neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.
A vásárló neve és címe a webáruházban található termékek megvásárlásakor létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges.
A vásárló neve és címe a Számviteli Törvényben előírt számla elkészítéséhez szükséges, ezen adatokat és az elkészített számla
másolatát az említett törvényben meghatározott ideig kötelességünk megőrizni.
A számlát a számlázz.hu rendszerben is elkészíthetjük, ez esetben a vásárló neve és címe kerül átadásra a számla formailag helyes
elkészítése céljából.
A vásárló a személyes adatait a www.ajandekoazis.hu webáruház technikai hátterét biztosító UNAS.hu Kft. szerverén tárolja.
A vásárló adatait a webáruház a Deninet Kft. mint e-mail szolgáltató is tárolja e-mail formájában.
Az AjándékOázis.hu webáruház meggyőződött róla, hogy fent nevezett partnerei rendelkeznek megfelelő adatkezelési tájékoztatóval.
A vásárló telefonszáma és e-mail címe a korrekt tájékoztatáshoz szükséges, például a rendelés állapotával kapcsolatos információk
eljuttatása, az esetleges problémák tisztázása céljából.

Amennyiben a vásárló nem személyesen veszi át e megrendelt terméket, hanem házhozszállítást kér, akkor a megrendelt termék
kiszállításához szükséges a neve és a címe.
Ezeket a személyes adatokat átadjuk az MPL futárszolgálatnak, aki ezen személyes adatok birtokában végzi el a kiszállítást, az e-mail
címen értesíti a vásárlót a szállítási információkról, illetve a telefonszám birtokában veszi fel a futár a kapcsolatot a vásárlóval, ha
szükséges.
Ilyen lehet például az, amikor a vásárló nem tartózkodik a megadott címen, ez esetben a futár telefonon egyeztet új kiszállítási
időpontot.
Az AjándékOázis.hu webáruház kijelenti, hogy minden adatvédelmi kérdésben maximálisan együtt kíván működni a vásárlóival, nekik
minden tájékoztatást a törvényes határidőn belül megad, minden ezirányú kérésüket a törvényes határidőn belül teljesít.
Amennyiben a vásárló minden erőfeszítésünk ellenére elégedetlen a kapott tájékoztatással, akkor az adatkezeléssel kapcsolatos
panaszát az alábbi címen nyújthatja be:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon : +36 ( 1 ) 391-14-00
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

