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Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-89843/2015.
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. § értelmében
előzetesen tájékoztatni kell a felhasználót adatai kezeléséről
Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi
rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi
információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.
A Teaklipper Teabolt üzemeltetője a Tearaktár Kft., a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések
teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés
teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Tearaktár Kft.-től kapott adatokat semmilyen
formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvénynek megfelelően járunk el.
A vásárló által a regisztrációkor megadott e-mail címeket kizárólag a Teaklipper Teabolttal kapcsolatos hírlevelek, tájékoztatóanyagok
eljuttatására használjuk, melyet előzetesen a vásárlók regisztrációjukkal elfogadtak. A Teaklipper Teabolt a hírlevélre jelentkezőknek
csak a kért hírlevelet fogja küldeni. A listáról bármikor lejelentkezhet.
Önnek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll
kérnie, hogy ezeket az adatokat töröljük rendszerünkből. A törlés lehetőségéről és mikéntjéről hírlevelünk alján lévő információs
sávban tájékoztatjuk. A törlést kérheti még az ügyfélszolgálat telefonszámán: +36 70/4348-369, vagy a teabolt(kukac)teaklipper.hu
e-mail címen.
Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása
Az Tearaktár Kft. törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt informatikai
rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a weboldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés
megakadályozására.
A megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a megrendelés kézbesítését végző
futárszolgálat, amely a kézbesítéshez feltétlenül szükséges adatokat nem tárolhatja. Kivélt képez még a bíróság, az ügyész, a
nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. A Tearaktár Kft. a hatóságok részére – amennyiben azok a
pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához feltétlenül szükséges.
Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: Tearaktár Kft telephelyén, Adatfeldolgozóinál, valamint a Shoprenter.hu Kft. (webáruház
szolgáltató)
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elérhető:http://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/).
Az Adatkezelő elérhetősége
A szolgáltató neve: Tearaktár Kft.
A szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Kereszt u. 7.
A szolgáltató telephelye: 9023 Győr, Mester u. 1. 3/413 iroda
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
teabolt@teaklipper.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 08-09-023157
A szolgáltató adószáma: 23829255-2-08
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
A szolgáltató telefonszáma: +36 70 4348369
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-89843/2015.
A szerződés nyelve: magyar
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neve: UNAS Online Kft.
címe: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
e-mail címe: unas(kukac)unas.hu
weboldala: www.unas.hu

A cookie-k (sütik) kezelése
A weboldal összes szolgáltatásának igénybevételéhez a cookie-k (sütik) elfogadása szükséges.
A cookie (süti) egy olyan adat, amit a szerver küld a felhasználó böngészőjének, amelyet a felhasználó számítógépe tárol.
Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt internet böngészőjének beállíttások menüpontjában.
A cookie-k letiltása esetén a weboldal szolgáltatásáinak egy része nem használható vagy csak korlátozottan használható.
A cookie-kban személyes adatok nem kerülnek tárolásra.
Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő
feltüntetett elérhetőségein keresztül.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Az oldalon fellelhető információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Tearaktár Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.teaklipper.hu oldalainak tartalmát és a
kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen
formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat
fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
?Amennyiben olyan kérdése van, amelyre itt nem kapott választ, kérem írjon a teabolt(kukac)teaklipper.hu e-mail címre.

