Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem
Adatvédelem, adatkezelés
A szolgáltató a személyes adatokat a vonatkozójogszabályoknak megfelelően azoknak a legteljesebb mértékben eleget téve az
alábbiak szerint kezeli.
A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A regisztráció elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi
szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott
célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen
és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám,
emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény.
Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli.
A Felhasználó hozzájárul ahoz, hogy a Szolgáltató átadja a megrendelt terméket kiszállító cégnek a Felhasználó nevét, címét,
telefonszámát és email címét a szállítás gyors gördülékeny megvalósulása érdekében. A megadott adatokat a csomag szállító cég
bizalmasan kezeli a törvényi előírásoknak megfelelően.
A szolgáltató kizárólag hatósági felszólításra, a törvény rendelkezéseinek megfelelően ad ki adatot a felhasználóról.
A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről,
helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető
formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok
továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó
adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.
Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: stylestore.informacio @ gmail.com
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

