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Adatkezelési tájékoztató
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs és önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv) megfelelő tájékoztatást.
Adakezelő: Minőségi BARF Kft 2319 Szigetújfalu, Mester u. 43. Telephely: 1239 Budapest, Ócsai út 6. Adószám:26166162-2-13
Cégjegyzékszám: 09 189917 honlap: www.ebarf.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Minőségi BARF Kft. 1239 Budapest, Ócsai út 6. telefon: 30/908-9945, email:
webshop@ebarf.hu
Adatkezeléssel kapcsolatos információk:
a. Regisztráció
Az általános szerződési feltételek elfogadása és a webáruházunkban leadott rendelése során feldolgozzuk a megadott személyes
adatait. Tekintettel arra, hogy a Minőségi BARF Kft.-nél történő vásárláshoz szükséges az adatkezelés, így a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontján, valamint az Info tv. 6 § (4) bekezdésén alapul az adatkezelés.
b) Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing
A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azoka a jövőbeni üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat
fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen eékenységek magukban foglalják a piackutatást, a közvélemény - kutatást
(vásárlói visszajelzések felmérése) az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást, továbbá az ügyféliselkedés és tevékenység (úgymint
ügyfélvesztés, bizonyos áruk ismételt megvásárlása, a vásárlás időpontja) elemzésén alapuló profilalkotást. E célból e-mailben, SMSben, telefonon, vagy postai úton kapcsolatba lépünk Önnel. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk, külön
adatokkal nem bővítjük ki. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy e-mailben, SMS-ben
vagy telefonon további információat küldjünk. Ezek az adatkezelések az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
ponnt, Info tv. 5 § (1) bek. a) pont.
c) Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Személyes adatot 3. félnek nem továbbítunk, kivéve ha a törvény ezt kötelezővé teszi.
d) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak
A regisztrációkor kitöltendő adatok szükségesek ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen. (személy neve, címe, szállítási címe,
telefonszáma, cég esetén adószáma, kapcsolattartó neve, elektronikus levelezéshez cím megadása. A regisztráció önkéntes, a
megadott adatok egyéni hozzájáruláson alapulnak, nem kötelezőek. Személyes adatait csak ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk,
kivételt képeznek ha aazokat a törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, így a szigorú számadási bizonylatok esetében. A
kötelező adatkezeléstt a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5 § (1) bek. b) pontja rendezi.
e) Jogorvoslat
Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel, a fentiekben említett módokon jogai gyakorlása érdekében:
- Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról valamnt a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15.
cikk. info tv. 15 §)
- Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk, Info tv.
17 §)
- Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá jjoga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés
iránti kérelmét más adatkezelés részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17 § (2) bek.)
- Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv)
- Joga van az Önre onatkozó személyes aatokat struktúrált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni,
valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozáshoz való jog GDPR 20. cikk)
- Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk Info tv. 21§)
- Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikor visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt
megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog GDPR 7. cikk (3) bek.)
- Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.
(felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
- A jogszabályi változáokról minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt.

