Adatvédelmi tájékoztató
A honlapot a Tudatos Nevelés Bt. üzemelteti, a továbbiakban, mint Adatkezelő.
Az Adatkezelő, a honlapon meghirdetett szolgáltatások értékesítésére, hírlevél küldésére
rögzít adatokat.
A bekért személyes adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan
kezeli, harmadik fél számára nem adja át. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel,
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő címe: 1222 Budapest, Éger u. 7.
Az adatkezelő elérhetősége: komartt@t-online.hu, 06304030075
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-125821/2017.
Tárhelyszolgáltató: MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: support@mikrovps.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja
az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. a cég adatbázisába való
felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek az Adatkezelő weboldalainak
bármelyikétől érkezhetnek.
A kezelt adatok köre: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail), Számlázási cím, Szállítási cím.
Az adat gyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, elektronikus és postai levelek
küldése.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés
teljesítését követően törlésre kerülnek. A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor
megszüntethető bármelyik Tudatos Nevelés Bt. által küldött elektronikus levél legalsó
sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.
A vásárló kérelmezheti az Adatkezelőnél




tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését
az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10
napon belül, közérthető formában, az Adatközlő erre irányuló kérelmére írásban megadja a
tájékoztatást. Az Adatkezelő haladéktalanul – legfeljebb 10 napon belül - intézkedik az
adatközlő személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Az Adatközlő ha nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez
való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

