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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI
NYILATKOZAT
Adatok
Jelen nyilatkozat és tájékoztató a brooklyndivat.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt
használva

Ön

elfogadja

ezen

adatvédelmi

politika

feltételeit,

és

engedélyezi

számunkra adatainak használatát az itt leírtak alapján.
Adatkezelő neve: Melan-Style Kft.
Székhelye: 4032. Debrecen, Kaffka Margit utca 40.
Postai címe: 4029. Debrecen, Csapó utca 30.
E-mail címe: ma.debrecen@gmail.com
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23851058-2-09
Cégjegyzékszám: Cg.09-09-022769
Adatvédelmi nyilvántartási szám(ok): NAIH-77241/2014 és NAIH-77242/2014

Alapszabályok
Az alábbi szabályok az összes általunk kezelt személyes adatra vonatkoznak:
1.) Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat.
2.) A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik
személy részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket.
3.) A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat.
4.) Bárkinek tájékoztatást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok
részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.
5.) Bárkinek töröljük a róla tárolt adatokat, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található
e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.
6.) Direkt marketing üzeneteket (hírlevelek) kizárólag külön feliratkozás alapján küldünk, de a
szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges rendszerüzeneteket e nélkül is küldhetünk.

Adatvédelmi incidens
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Adatvédelmi incidens minden olyan adatkezelési vagy adatfeldolgozási művelet, amely
jogellenes, függetlenül attól, hogy a jogellenesség szándékosság, gondatlan magatartás vagy
technikai hiba, esetlegesen külső behatás következménye-e. Például: jogosulatlan hozzáférés,
változtatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés.
Ha ilyesmit tapasztal, azt a jelen weboldalról letölthető "Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv"
kitöltésével és az adatkezelő részére történő elküldésével tudja jelezni. A beérkezett
jegyzőkönyvekkel kapcsolatban az adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, melyekről
tájékoztatást ad és nyilvántartást vezet.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény
2008. évi XLVII. törvény
2008. évi XLVIII. Törvény
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Felügyeleti szerv
Ha adatkezelésünkben jogsértést tapasztal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál tud panaszt tenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cookie-k (sütik)
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Weboldalunk statisztikai és marketing célból igénybe veszi a Google Analytics és Google
Adwords szolgáltatásokat. Ehhez adatokat továbbíthat és cookie-kat helyezhet el, de ezen
adatok nem alkalmasak a felhasználók beazonosítására. A cookie-k célja a látogatottsági
adatokon alapuló célzott marketing tevékenység. Bővebb tájékoztató minderről a Google
adatvédelmi szabályzatában található, mely a következő címen érhető el:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

Webáruház működéséhez használt személyes adatok
A webáruház működéséhez kapcsolódóan az alábbi feltételekkel kezelünk személyes adatokat.
- Az adatkezeléssel érintettek köre: a webáruházban regisztrálók és/vagy vásárlók.
- Az adatgyűjtés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése.
- Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, számlák esetén a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.
- Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: IT PROGRESS Korlátolt
Felelősségű Társaság (Székhely: 1136. Budapest, Tátra utca 5.A.) és Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
(Székhely: 1144. Budapest, Ormánság u. 4.).
- Érintett adatok: Név, e-mail cím, szállítási név, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím,
telefonszám, a regisztráció/vásárlás időpontja, regisztrációkori/vásárláskori IP cím, vásárlás
tartalma.
- Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77241/2014

Adattovábbítás
A webáruház működtetéséhez szükséges bizonyos személyes adatok továbbítása. Ezt az alábbi
feltételekkel tesszük:
- Lehetséges érintettek: a webáruház azon vásárlói, akik online fizetést és/vagy
házhozszállítást kérnek.
- Az adattovábbítás célja: a webáruházban leadott megrendelések teljesítése (fizetés
lebonyolítása, kiszállítás elvégzése).
- Az adatkezelés időtartama: a kiszállítás teljesítéséig vagy a fizetés elvégzéséig.
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- Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: IT PROGRESS Korlátolt
Felelősségű Társaság (Székhely: 1136. Budapest, Tátra utca 5.A.) és Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
(Székhely: 1144. Budapest, Ormánság u. 4.).
és
a házhozszállításban vagy a fizetés lebonyolításában közreműködő minden érintett:
-Royal Futár Hungária Kft. (Székhely: 1182 Budapest, Vajdahunyad u. 19.).
Érintett adatok: név, szállítási cím, fizetendő összeg.
--

Hírlevél küldéshez használt személyes adatok
Weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírleveleinkre, melyek keretében, a feliratkozáskor
megadott e-mail címre tájékoztatókat küldhetünk eseményeinkről, ajánlatainkról, akcióinkról
és egyéb fontos információkról.
A feliratkozás önkéntes, és hiánya semmilyen korlátozással, hátránnyal nem jár.
A feliratkozását és ezzel együtt a hírlevél küldéssel kapcsolatos nyilvántartásból a személyes
adatai törlését minden feliratkozottnak elvégezzük, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben
található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül, vagy a kiküldött e-mail-ekben
található leiratkozó hivatkozásra történő kattintással. Ezt követően több hírlevelet nem
küldünk.
- Az adatkezeléssel érintettek köre: a weboldalon hírlevélre feliratkozók.
- Az adatgyűjtés célja: hírlevél, DM levél küldés (tájékoztatás az üzlettel kapcsolatos
lehetőségekről változásokról, újdonságokról, kedvezményekről és egyéb fontos
információkról.)
- Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig (a hírlevélről történő
leiratkozásig.)
- Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: IT PROGRESS Korlátolt
Felelősségű Társaság (Székhely: 1136. Budapest, Tátra utca 5.A.) és Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
(Székhely: 1144. Budapest, Ormánság u. 4.).
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- Érintett adatok: Név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, feliratkozás kori IP cím, vásárlás
tartalma
- Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77242/2014
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