ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Az adatkezelő megnevezése
Név: Hungapig Istálló-Tech Kft.
Székhely és levelezési cím: 2053 Herceghalom, Thallóczy u. 11.
Telefonszáma: +36 (23) 530126
Faxszáma: +36 (23) 530125
Email cím: hungapig@hungapig.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82054/2014.
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
saját e-mail cím, jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,
irányítószám, adószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám
Az adatkezelésre a www.hungapig.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes
tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely
nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt
személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval,
illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó
által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen
létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
A Felhasználó bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő
rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt
– küldhetünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen
cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a
cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az
adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart.
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése
körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról,
továbbá bármikor módosíthatja, illetve törölheti azokat.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások
igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket
a Szolgáltató nem küld. Hírlevél feliratkozás menüpont alatt a Felhasználó e-mail címe megadásával önkéntesen,
kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató bizonyos rendszerességgel számára akciókról, új termékekről,
aktualitásokról marketing tartalmú levelet küldjön. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél
alján elhelyezett link segítségével.
Herceghalom, 2015. január 15.

