Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
Temesy Hidegkonyha adatvédelmi rendjéről szóló tájékoztató
1. A www.temesyhidegkonyha weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató
A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a regisztráló Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy adatait www.temesyhidegkonyha.hu rendelések
teljesítésének céljából kezelje.
Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell juttatnia egy
nyilatkozatot szándékáról.
2. Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelési tájékoztató ismerteti www.temesyhidegkonyha.hu weboldal ügyfeleit, a személyes adatok kezelésének rendjéről
annak érdekében, hogy megismerjék www.temesyhidegkonyha.hu adatkezelési és feldolgozási eljárását, valamint a személyes
adatok törlési lehetőségét. Az adatvédelmi elvek kialakításakor tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok
gépi feldolgozása során. www.temesyhidegkonyha.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a
felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használ
fel ügyfelei előzetes jóváhagyása alapján. Megrendelőink személyes adataira a weboldalunkon történő vásárlásokhoz azért van
szükség, hogy a tőlünk rendelt termékeket pontosan és gyorsan tudjuk kézbesíteni. Az adatkezelés jogalapját az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg az
ügyfél nem vonja vissza a nyilatkozatát addig kezeljük az adatait amíg a teljesítjük a megrendeléseket és természetesen harmadik
személynek nem adjuk ki az adatokat és nem hozzuk nyilvánosságra sem.
2/a. A kezelt adatok: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a regisztráció időpontja,
regisztrációkori IP cím.
2/b. A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
e-mail útján info@temesyhidegkonyha.hu e-mail címen.
telefonos egyeztetés útján a 06-70/519-1918 -as telefonszámon.
II/c. Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.
Zárt rendszerben tároljuk az ügyfelek adatait, betartva az ‘egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során’,
Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit.

