Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
Az email-címe megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes
adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó
egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Az adatkezelés célja, jogalapja adatkezelésre jogosult személyek
A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő adatait a vásárlás leboyolításhoz és csakis ahoz
felhasználja. Az adatkezelő a megrendelő személyes adatát a
hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag vásárlással összefüggésben kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen
tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez hírlevél kiküldése
céljából.
Az adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatok a vásárlás befejezését követően megsemmisítésre kerülnek.
Az adatkezelő adatai:
Cégnév Polimix kereskedelmi Kft
Cégjegyzékszám 14-09-300538
Székhely 8600 Siófok, Bajzsy-Zs utca 185.
Adószám 10681374-2-14
A kezelt adatok köre
Adatkezelésünk kizárólag az alábbi személyes adatokra terjed ki:
- név
- e-mail cím.
- lakcím
- telefonszám
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés határozott időre, a vásárlás közvetlen lebonyolításához szükséges időre terjed ki.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható éskérheti adatai törlését a polimix@metallaruhaz.hu e-mail címen.
A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőség
Bármikor tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérheti személyes adatai módosítását,
helyesbítését, törlését és bármikor jogosult a velünk közölt adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást
részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a polimix@metallaruhaz.hu email
címre kérjük megküldeni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően
tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult nálunk tiltakozni a
jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság
(postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg
a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-nak rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.
Jelen tájékoztató időbeli hatálya
Jelen tájékoztató 2018.01.01. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk.
NAIH nyilvántartási szám: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján cégünknek nem kell
kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan
kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás.

