Adatkezelési tájékoztatás
1.

Adatkezelő

Nutrilion Kereskedelmi Kft (2051 Biatorbágy, Alkotmány utca 12. Cégjegyzékszám: 13-09-131285
Adószám: 14893962-2-13 Honlap: www.stylebolt.hu )
A Nutrilion Kft képviselőjének neve és elérhetősége: Karádi Szabolcs – karadiszabi@yahoo.com
A Nutrilion Kft belső adatvédelmi felelősének elérhetősége: karadiszabi@yahoo.com

2.

Mi jogosítja fel a Nutrilion Kft-t az adatok kezelésére?

A Nutrilion Kft a Te adataidat önkéntes hozzájárulásod, illetve az Általános Szerződési Feltételek
betartása alapján kezeli, amit ennek a nyilatkozatnak a kitöltésével és aláírásával adsz meg az
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. A kamerás megfigyelés
során a személyes adatok kezelése a Nutrilion Kft azon a jogilag és társadalmilag is elismert jogos
érdekén alapul, hogy megóvja a Nutrilion Kft vagyonát és az általa kezelt értékeket, amihez szükséges
az, hogy az üzletben zajló folyamatokat képrögzítő berendezés útján megfigyelje.

3.

Milyen adatokat kezelünk?
adat

Név

Miért?
Hogy meg tudjunk szólítani, illetve a számlán is
szerepelnie kell a számlázási névnek.
Hogy meg tudjunk szólítani a hírlevelek kiküldése
során.
Hogy célzottabb ajánlatokat tudjunk küldeni Neked.

Irányítószám
Szállítási cím
Számlázási cím
Telefonszám
E-mail cím
Telefonszám
Bankszámlaszám
Képmás
Születési dátum

Hogy a rendelésedet a megfelelő címre ki tudjuk
szállítani.
Hogy a számviteli törvényeknek megfelelve számlát
tudjunk kiállítani Neked.
Hogy munkatársaink kapcsolatba tudjanak lépni
Veled.
Hogy értesíteni tudjunk a rendelésed állapotáról és
hogy eljussanak hozzád a legjobb ajánlataink.
Hogy munkatársaink kapcsolatba tudjanak lépni
Veled.
Utalásos fizetés esetén tudni fogjuk a
bankszámlaszámodat.
Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai okokból
üzletünkben kamerarendszer működik, ami rögzíti
az ott tartózkodók képmását.
A születési dátumod alapján személyre szabott,
születésnapi ajánlatokat tudunk Neked küldeni

Tájékoztatunk, hogy a személyes adatait közvetlenül Tőled vesszük fel a vásárlás során megadott
adataid alapján, továbbá úgy, hogy Te az űrlap kitöltése során adod meg azokat nekünk. Hírlevelek
esetében mindenképp hozzájárulásodat kérjük az adatok kezeléséhez, melyet a hírlevél feliratkozás
során az adatkezelés hozzájárulás nyilatkozat elfogadásával érvényesítesz. Amennyiben személyesen
jössz el hozzánk, üzletünkben kamerarendszer működik, ami rögzíti képmásodat.

4.

Meddig kezeli a Nutrilion Kft az adatokat?

A számviteli törvényeknek megfelelően az üzleti év lezárását követi 5 évig, illetve hírlevél feliratkozás
esetén visszavonásig tároljuk. A kamerarendszer által rögzített képmásodat a hatályos jogszabályoknak
megfelelően 3 napig tároljuk.

5.

Kiknek adjuk át az adataidat (Kik a Te adataidnak címzettjei)?

Az adataidat a Nutrilion Kft kezeli, de a számlázási adataidat a könyvelőnk (Adóreform Kft, 2330
Dunaharszti, Fő út 250. Cégjegyzékszám: 13 09 079659), illetve a szállítási adatokat a futárszolgálat is
megismeri (GLS Hungary Kft, 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Cégjegyzékszám: 13 09 111755).
Készülékbiztosítás esetén a CIG Pannónia Zrt-vel kötsz szerződést, mi csak közvetítők vagyunk, így a
biztosítóhoz is eljutnak az adataid. (CIG Pannónia Zrt. 1033 Budapest, Flórián tér 1. Cégjegyzékszám:
01 10 046150)
A Nutrilion Kft kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a bíróságnak vagy hatóságnak adja
ki.

6.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A megadott adataidat a Nutrilion kft, a számlázási adataidat (név, cím) az Adóreform Kft és a szállítási
adataidat (név, cím, telefonszám, email cím) a GLS Hungary Kft ismerheti meg. Készülékbiztosítás
esetén a CIG Pannónia Zrt megismerheti a szerződésben előírt adataidat.
Rögzített képfelvételt törvényi felhatalmazás alapján bíróság vagy hatóság valamint az is megismerheti,
akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti.

7.

Vesz-e igénybe adatfeldolgozót a Nutrilion Kft?

Igen. A Nutrilion Kft igénybe vesz adatfeldolgozókat, melyek: Adóreform Kft, illetve a GLS Hungary Kft,
melyek a mi nevünkben és érdekünkben az általunk meghatározott adatkezelési szabályok alapján
járnak el.

8.

Az adatkezelési során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések.

A weboldalunkat, és az adatbázisainkat rendszeresen figyeljük, és kiszűrjük az illetéktelen behatolókat.
A kamerarendszer zárt rendszerű, csak és kizárólag az ügyvezetők férhetnek hozzá.

9.

Milyen jogok illetnek meg?
a. Hozzájárulás visszavonáshoz való jog
b. Érintett jogai általános tájékoztatás
c. Tájékoztatás, hozzáférés kérése
d. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése

e. Az adat törlésének kérése
f.

Az adatkezelés korlátozásának kérése

g. Tiltakozás az adatkezelés ellen
h. Az adat hordozásának kérése

10.

Hova fordulhatsz jogaid védelmében?

Javasoljuk, hogy először a Nutrilion Kft-t keresd meg panaszoddal a 1. pontban megjelölt
elérhetőségeken, hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhatsz továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választásod szerint
lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszékhez.

