ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatait a Petild Kft. (székhely: 1091 Budapest,
Üllői út 71. 2. em. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-709846; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága; adószám: 12916232-2-43; képviselője: Csorba Gyuláné ügyvezető; a továbbiakban:
„Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Adatkezelő
kapcsolattartója Csorba Annamária (cím: 1201 Budapest Barkó utca 5., telefonszám: 06302732709, email cím: miodesign.hu@gmail.com), akinek lakcíme egyben az adatkezelés helye is.
Személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes
adatait (teljes név, szállítási és számlázási cím, email-cím, telefonszám) az Adatkezelő a hatályos
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és
azokat az Adatkezelő – az Ön esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – a Weboldalon keresztül
történő vásárlással és kapcsolattartással kapcsolatos kommunikáció és a termékek kézbesítése és
számla kiállítása céljából a cél megvalósulásáig kezelje, kivéve, ha Ön az adatainak törlését kéri,
avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig
kezelje.
A kiállított számviteli bizonylatot az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján
legalább 8 évig köteles megőrizni, ezen kötelezettség teljesítése céljából a számla kiállítása során
megismert személyes adatokat 8 évig jogosult megőrizni.
Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadása önkéntes, azonban a Weboldalon történő vásárlás feltétele.
Az adatkezelési céljának megtörténtével, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét
követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli.
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatait bizalmasan kezeli és betartja a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályokat.
Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó
informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve
biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt
személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek
garantálása érdekében.
Önnek bármikor lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérheti azok
helyesbítését vagy törlését, zárolását. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad továbbá az Ön általa
kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben történt adatvédelmi
incidens, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül köteles a
tájékoztatást megadni.
Amennyiben személyes adatainak módosítását kéri, illetve információt kíván kérni adatai kezeléséről
és ezzel kapcsolatos jogairól, vagy személyes adatainak törlését kéri ezt Csorba Annamária (1201
Budapest, Barkó utca 5.) postai címére küldött írásbeli nyilatkozattal vagy a
miodesign.hu@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg.
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Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Az Adatkezelő – az
adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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