Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
A FA-MUNKA 2015 Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatosan kezeli a regisztrált
Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége
(számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A Felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében határozatlan időtartamig
vagy törlés kéréséig tároljuk.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak a webáruhában kezelt személyes adatait a hatályos 2011.
évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló tv rendelkezései szerint.
A Felhasználó a regisztrációnál kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.
A regisztrált Felhasználók által szükséges adatok (név, elérhetőség, telefon v. e-mail, szállítási és számlázási cím)
A regisztrált Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
- személyes adatainak helyesbítését
- személyes adatainak törlését v. zárolását.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési
intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papír alapú adathordozókon tárolt adatállományok
tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szabályzatban előírt adatbiztonsági
szabályok érvényesüljenek, ennek érdekében a legjobb tudása szerint jár el az adatkezelés során.
Az Adatkezelő a fentieken túl kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzat útján gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbiztonság
feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő tájékoztatásáról.
A Felhasználók személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére át nem adja. Azonban a megrendelés teljesítéséhez szükséges
szállítóknak a szállításhoz szükséges adatokat adjuk ki.

Törléshez és tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a
Felhasználót a törlésről tájékoztatja. Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon
alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása
esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja. Az érintett az Info tv-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes
adatai kezelése ellen.
Adatok törlése
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
kezelése jogellenes;
az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt,
azt a Bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Panaszkezelés
Ha a Felhasználó adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen problémát tapasztal, az Adatkezelőnél panasszal élhet, amely panaszt 10
munkanaponn belül az Adatkezelő írásban érdemi választ nyújt, és intézkedik azonnal annak helyesbítéséről vagy törléséről. Ha a
regisztrált Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt
érvényesítheti, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál.

Felhasználó kötelessége
Kérjük regisztráláskor fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítói, jelszavai védelmére, amellyel csökkentheti az esetleges
visszaélések lehetőségét.

