A Számláló Bt. Adatvédelmi Szabályzatának 3. sz. melléklete

A Számláló Bt. által üzemeltetett online áruház (a továbbiakban: webshop) keretében megvalósuló
regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
A Számláló Bt. a www.autistabolt.hu weblapon/URL címen működő webshop üzemeltetőjeként az adott
weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a
weblapot felkeresi, ott regisztrál, akkor az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes
adatainak a regisztrációval kapcsolatos kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön
rendelkezésére.
1. Az Adatkezelő adatai
•

cégnév:

SZÁMLÁLÓ Pénzügyi és Szolgáltató Betéti Társaság

•

székhely:

1048. Budapest, Székes utca 5. 4. em. 16.

•
•
•

cégjegyzékszám:
01 06 763055
telefonszám:
0630-9833-773 és 0630-9833-774
e-mail:
szamlalobt@gmail.com
A továbbiakban: Adatkezelő vagy Számláló Bt.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre
A weblapon 16. életévét be nem töltött személy nem hozhat létre felhasználói fiókot, illetve a webshopon
keresztül nem vásárolhat. A weblapon mindenki saját adatival regisztrálhat, az Adatkezelőnek nem áll
módjában ellenőrizni, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok helyességét. Felhívjuk a
figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva regisztrál, adott esetben polgári
jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti! Kérjük, hogy regisztrációja esetén, amennyiben a
megadott adataiban változás következik be, azok frissítésére ügyeljen!
Amennyiben Ön a vásárlás megkönnyítése, meggyorsítása érdekében személyes felhasználói fiókot hoz
létre, adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:
•

vezetéknév, utónév

•

e-mail cím

•

telefonszám

•

opcionálisan fax szám

•

felhasználói név

•

jelszó (pontosabban a jelszó olyan kódolt lenyomata, amely kizárólag a jelszó
helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani)

3. Az adatkezelés jogalapja, célja
Amennyiben Ön a vásárlás megkönnyítése, meggyorsítása érdekében személyes felhasználói fiókot hoz
létre, adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása.
Az adatkezelés célja ekkor az áru megvásárlásával kapcsolatos teendők egyszerűsítése, gyorsítása.
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok megadása – azaz a regisztráció – a
webshopban történő vásárlásnak nem feltétele, az az Ön döntésén, hozzájárulásán múlik, amelyet
bármikor visszavonhat, ez esetben adatait haladéktalanul törli az adatkezelő.
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4. Az adatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatait a Számláló Bt. az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli/őrzi. Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az
adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:
• postai úton az adatkezelő címére (1048. Budapest, Székes utca 5. 4. em. 16.) küldött
levélben
• e-mailben a szamlalobt@gmail.come-mail címre küldve
Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön regisztrációhoz
szükséges adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett
adatkezelések jogszerűségét.
5. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei
Az Adatkezelő webshop, illetve az annak internetes megjelenítésére szolgáló weblap informatikai
üzemeltetése érdekében (tárhely ill. un. alkalmazás szolgáltatás) külső szolgáltatót vesz igénybe, amely
külső szoláltató a webshop útján történő vásárlásokhoz, weblaplátogatásokhoz kapcsolódó személyes
adatokat adatfeldolgozóként (vagyis az Adatkezelő megbízása folytán) kezeli.
Az adatfeldolgozó adatai
•
•
•

Az adatfeldolgozó neve: DoclerWeb Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: info@doclerweb.hu, tel.:06 (1) 432 31 35

Kijelentem, hogy a Számláló Bt. Adatvédelmi Szabályzatát, valamint az általa üzemeltetett webshop
adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
A személyes adataimnak a felhasználói fiók létrehozása keretében történő kezelésével kapcsolatos
tájékoztatást megértettem, a megjelölt adataimnak ebből a célból az Adatkezelő által végzett
kezeléséhez:
hozzájárulok

