Adatkezelési tájékoztató
I. Az adatkezelő
Neve: Merosus Kft.
Elérhetősége: 2330. Dunaharaszti, Bethlen G. u. 35.
Képviselő neve: dr. Kása-Richlach Mónika
Elektronikus elérhetőség: info@merosus.hu
Adatkezelő honlapjának címe: www.merosus.hu
Telefonszám: +36 70 526 5584
Cégjegyzékszám: 13-09-177872

II. Az adatvédelmi tisztviselő
Vállalkozásunk nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja
Tájékoztatásunk a shop.merosus.hu honlappal és a honlapon történő vásárlással kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki.

Kapcsolatfelvétel telefonon vagy email-ben:
Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
Jelentkezhetsz kérdéseiddel telefonon vagy elektronikus levélben, mindkét esetben elkérjük/megismerjük a teljes nevedet; hívás
esetén a telefonszámodat, levél esetén az email-címedet. A hozzájárulásod alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból,
hogy visszahívhassunk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont vagy válaszolhassunk a leveledre.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától
törlődik a készüléken, 30 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások. Az üzeneted a saját postafiókunkban landol,
ha nem rendelsz vagy regisztrálsz, a levelet törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább
évente megejtünk.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?
A hozzájárulás visszavonható egy üzenettel, amelyet az info@merosus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon
belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számot, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszám egy
másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek
számít. E-mail esetén szintén egy napon belül törölni fogjuk az üzenetet.

Megrendelés regisztrációval vagy regisztráció nélkül:
Webáruházunkban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, de van rá lehetőség. A regisztráció nélküli vásárláskor minden adatot be kell
kérnünk, amit regisztrált vevőink már esetleg korábban megadtak, de az adatok köre természetesen ugyanaz, a jelszó kivételével
(jelszó csak a regisztrációhoz, a személyes fiókba való belépéshez szükséges).

Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
Regisztrációhoz kérjük a teljes nevet; a telefonszámot, email-címet, jelszót, számlázási nevet és címet, szállítási nevet és
címet. A regisztráció minden esetben önkéntes, a megadott adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, abból a célból, hogy a
rendszer eltárolja az adataidat és egyszerűbb, gyorsabb módon tudj vásárolni a következő alkalommal.
Megrendeléshez a teljes nevet; a telefonszámot, email-címet, számlázási nevet és címet, szállítási nevet és címet kérjük,
amelyeket szerződéses jogalap szerint kezelünk. A nevet azért kérjük, hogy azonosíthassunk, a telefonszámot azért, hogy
visszahívhassunk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont. Az e-mail címedre a megrendelés visszaigazolása, a kiszállítási információk
és az elektronikus számlánk érkezik. A számlázási neved, címed, szállítási neved és címed kezeléséről külön pontban is írunk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A regisztráció során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tárolja a rendszer. A megrendelés adatait a teljesítésig őrizzük.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?
Hozzájárulásod visszavonható egy üzenettel, amelyet az info@merosus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon
belül törölni fogjuk a regisztrációdat. A törlés következtében minden személyes adatod eltűnik a webáruházból. A hozzájárulás
visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Fizetés, számlázás, kiszállítás
Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
Számláinkat elektronikusan állítjuk ki. A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
Jogi kötelezettségünk a számlázás, el kell kérnünk ezeket az adatokat, ezek hiányában nem lehetséges a vásárlás.
Webáruházunkban a következő fizetési módok közül tudsz választani:
- átutalás (megismerjük a számlatulajdonos nevét, bankszámlaszámát);
- bankkártyás fizetés BARIONNAL (megismerjük az e-mail címet).
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap szerint kezeljük.
A kiszállítás érdekében kezelt személyes adatok: szállítási név és cím, telefonszám, e-mail cím. A telefonszám és az e-mail cím
megadása nélkül a csomagot nem tudjuk feladni a futárszolgálatnál. Az adatkezelésünk jogalapja: szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A számlázási adatok tárolásának időtartama nem a mi döntésünk, jogszabály írja elő, hogy a kiállítás évében, plusz még nyolc évig
meg kell őriznünk. A fizetés során megismert szermélyes adatok kezelésének időtartama megegyezik a számviteli bizonylatok
megőrzési idejével, a havonta érkező bankszámlakivonatok tartalmazzák ezeket.

A kiszállítási adatokat 45 napig őrizzük meg (amennyiben nem regisztrált vásárlónk). Regisztráció esetén valamennyi adat a
regisztráció törléséig áll rendelkezésre a felületen.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
A számlázási és a szállítási adatok megadása a vásárlás feltétele, ezek megadása nélkül nem tudsz rendelni a webáruházból.

Facebook üzleti oldalt üzemeltetünk Foto.jog és Merosus Kft. néven, továbbá zárt és titkos
Facebook csoportjaink is vannak
A közös adatkezelésről szóló tájékoztatásunkat elhelyeztük az adott oldalon, az adott csoportban. Ha könnyebb velünk Facebook-on
kapcsolatba lépni, kedvelheted oldalunkat, beléphetsz csoportjainkba. Ekkor olyan személyes adatait ismerünk meg, amit a Facebooknak megadtál, illetve amit önként a rendelkezésünkre bocsájtasz.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Ha kedveled oldalunkat a neveden kívül a nyilvános profilodat, nyilvános megosztásaidat és a hozzászólásaidat látjuk,
hozzájárulásod alapján. A felület üzemeltetésének célja szolgáltatásaink népszerűsítése, szakmai cikkek és információk megosztása
széles körben, gyors híreink közzététele.
Az online workshop oktatóanyagát kizátólag a titkos Facebook csoportban biztosítjuk. Belépéskor megismerjük a neved, a
nyilvános személyes adataidat, a hozzászólásaidat. Ebben az esetben adatkezelésünk jogalapja a szerződés.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Nem őrizzük, nem ez a pontos kifejezés rá. Van egy felület, amin mi vagyunk az adminisztrátorok, de te rendelkezel alapvetően
mindenről. Amíg vissza nem vonod az oldal kedvelését, vagy amíg meg nem szüntetjük az oldalt, addig látható a neved az oldalt
kedvelők között. Az oldal szellemiségével össze nem egyeztethető, rosszindulatú, mások számára bántó megjegyzések esetén ez az
időpont hamarabb bekövetkezik, mint ahogy döntesz róla, mert a moderálási jogot fenntartjuk magunknak.
Online workshophoz kapcsolódó csoporttagságodról is Te rendelkezel. A hozzászólásaidat önállóan törölheted, bármikor kiléphetsz a
csoportból. Ha a tanfolyam vége előtt lépsz ki a csoportból, azt úgy értékeljük, a szolgáltatás fennmaradó részére nem tartasz igényt.
Az online workshophoz kapcsolható csoportokat és velük együtt minden személyes adatot törölni fogunk az utolsó oktatási időpontot
követő 30-60 napon belül. A pontos dátumot minden esetben meghatározzuk a tanfolyam indításával egyidejűleg.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?
Kattints a „Mégsem tetszik ez az oldal” gombra! A saját hozzászólásaidat, nyilvános megosztásaidat bármikor törölheted. A
hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Néha küldünk hírlevelet és eDM levelet
Honlapunkon van feliratkozási lehetőség reklámot is tartalmazó hírlevelünkre.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Hírlevelünkre a név és az e-mail cím megadásával lehet feliratkozni. Ezeket az adatokat hozzájárulásod alapján kezeljük, abból a
célból, hogy értesítsünk a legfrissebb információkról, hírekről, kedvezményeinkről elektronikus levélben.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Leiratkozásig.

Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?
A hozzájárulást bármikor visszavonhatod. Kétféle módon. Látogass el honlapunk nyitó oldalára és nyomj rá a „Leiratkozom” gombra!
Vagy hírlevelünk végén találsz egy linket, amelyre, ha rákattintasz, ugyanezt az eredményt éri el. A hozzájárulás visszavonását
megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

SÜTIK KEZELÉSE
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval
rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a
weboldal használatát a felhasználók számára.
Oldalunkon a következő sütiket használjuk (utolsó cookiebot riport időpontja: 2019.november 13.):
Szükséges sütik
A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az
oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően
működni.
Név

Felhasználása

Élettartam

Cookie letiltás nyugtázása
UN_cookie_close

Típus: http

365 nap

Szolgáltató: shop.merosus.hu
Cookie figyelmeztetés nyugtázása.
UN_cookie_allow

Típus: http

365 nap

Szolgáltató: shop.merosus.hu

Statisztikai sütik
Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk. Statisztikai sütit nem
kezel oldalunk.

Név

Felhasználása

Élettartam

Google
Analytics
használja,
egyedi
azonosítót
rögzít,
segítségével
statisztikai
adatokat
készít
a
weboldal
használatával kapcsolatban.
2 év
Típus: http

_ga

Szolgáltató: merosus.hu

_gat

Google Analytics
szabályozásához.

használja

a

lekérések

gyakoriságának
1 nap

Típus: http
Szolgáltató: merosus.hu

_gid

Google
Analytics
használja,
egyedi
azonosítót
rögzít,
segítségével
statisztikai
adatokat
készít
a
weboldal
használatával kapcsolatban.
1 nap
Típus: http
Szolgáltató: merosus.hu

collect

A Google Analytics-nek küld adatokat a látogató eszközéről és
viselkedéséről. Követi a látogatót az eszközhasználata A böngésző
változásában és a marketingcsatornákon.
bezárásával
Típus: pixel
törlődik.
Szolgáltató: google-analytics.com

Marketing sütik
A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk
közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

Név

Felhasználása

Élettartam

_fbp

Ezt a sütit a Facebook állítja be, miután meglátogatta
weboldalunkat. Ennek segítségével jelenít meg hirdetéseket
a felhasználóknak, ha a Facebookon vagy más felületen
3 hónap
tartózkodnak, ahol a Facebook hirdetések futnak.
Típus: http
Szolgáltató: merosus.hu
Ezt a sütit is a Facebook állítja be azért, hogy releváns
hirdetéséket jelenítsen meg a felhasználók számára. A süti
nyomon követi a felhasználó tevékenységét.
3 hónap
Típus: http

fr

Szolgáltató: facebook.com
A Facebook ezen süti segítségével jelenít meg harmadik
A böngésző
féltől származó hirdetéseket.
bezárásával
Típus: pixel
törlődik.
Szolgáltató: facebook.com

tr

Nem kategorizált sütik

Név
UnasID

UnasServiceProxyID

Felhasználása

Élettartam

Típus: http

A
böngésző
bezárásával
törlődik.

Szolgáltató: shop.merosus.hu
Típus: http
Szolgáltató: shop.merosus.hu

A
böngésző
bezárásával
törlődik.

Ma már nagyon egyszerű kikapcsolni a saját böngészőjében a sütiket:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése
Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
Garanciális igényeidet, fogyasztóvédelmi panaszaidat a neved, címed, e-mail címed, telefonszámod és garanciális igényed vagy
fogyasztóvédelmi panaszod leírásával érvényesítheted. A Te döntésed, hogy élsz-e a jogi igények érvényesítésének lehetőségével, de
ha megadod a kért személyes adatokat, azokat jogi kötelezettségünk alapján fogjuk kezelni.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A garanciális igényeidről és az egyéb fogyasztóvédelmi panaszaidról szóló dokumentumokat öt évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
Amennyiben garanciális igényed szeretnéd érvényesíteni vagy fogyasztóvédelmi panaszt nyújtasz be hozzánk, a kért adatok
megadása nélkülözhetetlen.

Fényképek és videók nyilvánosságra hozatala
Milyen adatokat kezelünk és mi alapján?
Közösségi oldalainkon és honlapunkon néha teszünk ki fényképeket munkáinkról, rendezvényeinkről, elégedett ügyfeleinkről. Mivel a
felismerhető természetes személyeket ábrázoló fénykép (képmás) szintén személyes adat, ezeknek a fényképeknek a
nyilvánosságra hozatala csak akkor lehetséges, ha hozzájárulsz. A hozzájárulást írásban fogjuk kérni, már előkészítettünk egy
nyilatkozatot és egy mini tájékoztatást. Ezeket a fényképeket azért szeretnénk megmutatni szélesebb közönségnek, mert büszkék
vagyunk a munkáinkra.

Meddig őrizzük meg ezeket?
Hozzájárulásod visszavonásáig nyilvánosak ezek a képek vagy hangfelvételek, illetve előfordulhat, hogy az oldalak átalakítása okán
mi magunk töröljük onnan.

Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?
Hozzájárulásod bármikor visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@merosus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben törölni
fogjuk a közösségi oldalunkra vagy a honlapra kihelyezett fényképet. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk
jogszerűnek számít

IV. A címzettek köre (akik kezelik még vásárlóink adatait)
Bizonyos esetekben a személyes adatokat továbbítjuk harmadik személyeknek. Más adatkezelőknek, vagy adatfeldolgozóknak.

Tárhelyszolgáltatás
UNAS Online Kft.; székhelye: 9400 Sopron, Majorköz 2. 1/15.; adószáma: 14114113-2-08; e-mail címe: unas@unas.hu;
telefonszáma: +36 99 884 000
Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a
megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk.
Computerfutár Kft.; Telefon: 06 29 379 204
(A levelezőrendszer tárhelyének biztosítása a feladatuk).

Könyvelés
AdminSys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Tel: 06-1-4453321, Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított
számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén
kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.

Számlázás
KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email: info@szamlazz.hu
Hozzáférés a természetes személyek
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

részére

kiállított

számlákhoz.

Az

adatkezelési

tájékoztatójuk

itt

érhető

el:

Kiszállítást végző futárcég
GLS Futárszolgálat.; Tel: 06-1-3473000,
(Hozzáférés a természetes személyek kiszállítási adataihoz, a szállítási névhez, a szállítási címhez, a telefonszámhoz és az e-mail
címhez, amelyet önálló adatkezelőként kezel). A futárszolgálat adatkezelési tájékoztatása itt található: https://glsgroup.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Logisztikai partnerünk
Webshop Partner Kft. 2133 Sződliget, Petőfi S. utca 9.
Telefon:(06 30) 84 83 100
http://webshopiroda.hu/
(Hozzáférés a webáruházunkhoz, így valamennyi megrendelelési és kiszállítási adathoz).

Bankkártyás fizetés
BARION Payment Zrt.; Budapest, Info Park sétány 1. 1117; Tel: 06 1 464 7099

Fizetés átutalással:
OTP Bank Zrt.; www.otpbank.hu; Tel.: 06 1 366 6666

V. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

VI. Vásárlóink jogai
Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetsz a következő jogosultságokkal:

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e és ha igen, webáruházunk
tájékoztat, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol
tehetsz panaszt stb.

Helyesbítéshez való jog
Ha elírtuk a neved, a telefonszámod, az e-mail címed, vagy bármely más személyes adatot, kérésedre helyesbítjük, vagy kiegészítjük
azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adataidat, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell. A regisztrációdat te is bármikor
módosíthatod.

Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatot, ha visszavontad a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló
adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
Ha jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, szintén törölni fogjuk. Ez aligha fordulhat elő.
Személyes adatot nem hozunk nyilvánosságra. Ha előfordulna, hogy például névvel adsz rólunk kedvező véleményt, vagy küldesz
nekünk egy klassz fotót a Polelexicon társaságában, előfordulhat, hogy külön hozzájárulásod alapján ezt kitesszük. Ha később élni
szeretnél az elfeledtetéshez való joggal, megtesszük az észszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsuk.

Személyes adatok korlátozásához való jog
Ha úgy gondolod, nem kezeljük pontosan a személyes adataidat, kérheted a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.
Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de neked van rá szükséged, mert pl. jogi igényeid érvényesítéséhez szükséges.
Ilyenkor is kérheted, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.
Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhatsz a személyes adatok kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink
kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

Adathordozhatóság
Kérheted, hogy az automatizált módon történő adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk, vagy
elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheted, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.
Ezesetben nagyon szívesen átadjuk neked vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

VII. Panasz benyújtása
Ha úgy érzed, szabálytalanul kezeljük a személyes adataidat, kérjük jelezd felénk a problémát, örömmel segítünk. Itt várjuk az
üzeneted: info@merosus.hu
Bíróság előtt is érvényesítheted a jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. (A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságot is, őket ezen a címen éred el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.;
ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).

VIII. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

IX. A megfelelő biztonság
Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét,
körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.
Honlapunk és tárhelyünk biztonságáról tárhelyszolgáltatónk gondoskodik, emellett jelszóval is védett a felhasználói felület.

X. Hatálybalépés
Tájékoztatónk 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté,
amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk
tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.

Adatkezelésünk pontos jogalapja
Kapcsolatfelvétel telefonon vagy e-mail-ben
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a
hozzájárulás.

Regisztráció
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a
hozzájárulás.

Megrendelés
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a
szerződés.

Számlázási kötelezettségünk teljesítése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi
kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit; továbbá a 175. § (2) bekezdés a) pont- eszámla hitelesítésének kérdéseit részletezi.

Fizetés bankkártyával vagy átutalással
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a
szerződés.

Kiszállítás
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a
szerződés.

Facebook oldalunk kezelése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a
hozzájárulás.

Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pont és c) pont; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján a megőrzési idő 5 év.

Fényképek nyilvánosságra hozatala
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) és c) néha b) éS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. 2:48. § (hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalhoz).

Sütik és remarketing az oldalunkon
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a
hozzájárulás.

