Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak védelme az Ádám-Kert Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú.
Az Ádám-Kert Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
alapján kerül sor.
A hozzájárulást a vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a weblap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok
önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja
Az Ádám Kert Kft. vásárlók személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
tárolja, azokat harmadik félnek nem adja tovább, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Ádám Kert Kft.
alvállalkozójaként tevékenykedik (pl. fuvarozó). Az Ön által megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan
kezeljük. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
Az Ádám-Kert Kft. az adatokat csakis az alábbi céllal használja fel:
Érdeklődések kezelésére, visszajelzésére, kapcsolatfelvételre (e-mailben, telefonon, postai úton, személyesen)
Megrendelés, vásárlás kezelésére, teljesítésére, visszajelzésére (e-mailben, telefonon, postai úton, futárral, személyesen)
Egyéb vonatkozó információ eljuttatása céljából az Ön részére
Saját piacelemzési célokra
Adatfeldolgozók megnevezése:
A megadott személyes adatok kezelését az Ádám-Kert Kft. (8286 Gyulakeszi, Jókai u. 279/4 hrsz) végzi. Az adatok kezelésére az
Ádám-Kert Kft. ügyvezető igazgatója és az áruda vezetője jogosult. Személyes adatai tárolásáról tájékoztatást kérhet bármely
elérhetőségünkön.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat addig őrizzük meg, amíg az Ádám-Kert Kft. jogutód nélkül meg nem szűnik, vagy amíg azok törlését Ön nem kéri.
Az adatkezelésben érintettek jogai
A vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Ádám-Kert Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor
módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ádám-Kert Kft. a vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg adatait. Ádám-Kert Kft. a vásárló kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén. Ádám-Kert Kft. a kérelem beérkezésétől
számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a
jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Ádám-Kert Kft. a jogszabályban
meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.
A vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 8286 Gyulakeszi, Jókai u. 279/4 hrsz., telefon: +36 87 412 659, +36 30
226 8836, e-mail: info@adam-kert.hu.
A vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Ádám-Kert Kft. munkatársához fordulhat a megadott
elérhetőségek valamelyikén.
Továbbá a vásárló kérheti adatainak zárolását. Ádám-Kert Kft. zárolja a vásárló személyes adatait, ha a vásárló ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a vásárló jogos érdekét
nem sérti.
Ha Ádám-Kert Kft. a vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait.
Továbbá a vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ádám-Kert Kft. a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított
lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az adatok módosítása, helyesbítése, zárolása, törlése
Ha bármely adata megváltozna, kérjük, közölje velünk elérhetőségink egyikén.
Adatait ön is módosíthatja belépés után a jobb felső sarokban található “Belépés/Fiók” linkre kattintva.
Ha regisztráció, vagy rendelés során téves adatot adott meg, és azt szeretné helyesbíteni, kérjük, hogy elérhetőségeink egyikén azt
jelezze felénk.
Ha kért, de későbbiekben nem szeretne marketing információt kapni tőlünk, kérjük, elérhetőségink egyikén jelezze nekünk.
Amennyiben adatait rendszerünkből véglegesen szeretné törölni, vagy szeretné zároltatni, úgy igényét elérhetőségink egyikén jelezze
nekünk.
Jogorvoslati lehetőségek:
A vásárló az 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti
jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.),
www.naih.hu fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

