ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Készült a shop.atlashungary.hu (a továbbiakban honlap) rendelés kezelő oldalak (a továbbiakban
szolgáltatás) részére, az előre regisztrált partnerek (a továbbiakban Felhasználó) számára.
Adatkezelő: Cesal Slovakia S.r.o. (a továbbiakban szolgáltató).
Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) tartalmazza a honlapon megrendelhető
termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, esetleges egyéb szolgáltatások nyújtása
keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével, illetve a regisztrációt
megelőző egyeztetés folyamatában a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit, amely
folyamatosan elérhető a honlap felületén. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen közlemény
megváltoztatására. A szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Amennyiben a Felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem
egyértelmű kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A szolgáltató elkötelezett a
szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából
eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.
Adatkezelési alapelvek
A szolgáltató számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten
fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató
a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket
az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető
adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen, valamint a szolgáltatást
igénylő partnerek ilyen irányú kérésén nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás
használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
A honlapon adatkezelést a szolgáltató végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki,
csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása, vagy ilyen irányú kérése alapján. A
Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél nem továbbítjuk. A
szolgáltatásban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem
kapcsolja össze. Másik országba (külföldre) a szolgáltató felhasználói adatokat nem továbbít. A
Felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az
szolgáltató meghatározatlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó
következtetést levonni. A honlap oldalain a szolgáltató különleges adatot (faji eredetre, nemzeti és
etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre,
szexuális életre vonatkozó adat, valamint bűnügyi személyes adat) nem gyűjt a Felhasználóról.
A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen, kifejezetten saját kérésükre használják. Tudomásul
veszik, hogy a szolgáltatásban a rendelés csak regisztráció után adható le, melyet a Felhasználó saját
maga nem tud elvégezni, ezért előzetes egyeztetés után a szolgáltató regisztrálja a Felhasználót a
rendszerben.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére
személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a
szolgáltatás Felhasználója és igénybevevője tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem
emelhet.
A szolgáltató az egyes Felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési,
tájékoztatási kérdéseit és kéréseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül
válaszol. A szolgáltatásban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az szolgáltató nem felelős
más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.
Jelen nyilatkozat csak a szolgáltató által működtetett termékek rendelését célzó honlapra
vonatkozik.
A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos
esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a
böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van,

a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói
szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú
kiszolgáláshoz nyújtanak segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más
információval a szolgáltató nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem
törekszik.
Felhasználó regisztráció
A szolgáltatás zárt, csak előre regisztrált Felhasználó tudja használni. Ez a honlap a szolgáltató
partnerei számára van fenntartva, ilyen módon regisztrációt csak a szolgáltató tud elvégezni. A
regisztrációra történő igényt jelezni kell a szolgáltató felé a partneri kapcsolatban kialakult
kapcsolattartási lehetőségeken keresztül, vagy az atlashungary.hu/kapcsolat oldalon megadott
elérhetőségek egyikén. Ilyen módon a regisztráció előzetes egyeztetés eredménye lehet csak.
Az egyeztetés során a leendő Felhasználót a szolgáltató megismerteti az ÁSZF, jelen nyilatkozat,
és más, a szolgáltatás használatára vonatkozó nyilatkozatok és szabályok tartalmával. Ha a leendő
Felhasználó ezek után kéri a regisztrációt, akkor ezen dokumentumok tartalmát tudomásul vette és
elfogadta azt. Ezek után szolgáltató elkészíti a regisztrációt, amelyhez a következő adatok megadása
szükségesek:
- Bejelentkező név – érvényes és Felhasználó által használt e-mail cím
- Jelszó – az első jelszót a szolgáltató adja
- Kapcsolattartáshoz szükséges telefonszám – Felhasználó elérhetősége
- Szállítási adatok – a Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítási helyének
azonosításához szükséges adatok
- Számlázási adatok – a megrendelt áruk után benyújtott számla adatai
Fenti adatok mindegyike a Felhasználó első bejelentkezése után a Felhasználó által szabadon
módosítható. Felhasználónak jogában áll, és erre a honlapon lehetőséget biztosítunk, hogy bármikor
törölje adatait. Az adatok törlése után Felhasználóról semmilyen információ nem marad, ugyanakkor
ez azt is jelenti, hogy Felhasználó többé nem tud bejelentkezni a szolgáltatás alá. Ilyen esetben új
regisztrációra van szükség, tehát újra a szolgáltatóval kell egyeztetnie. Az adatok törlését kérheti
levélben, vagy a partneri kapcsolatban kialakult egyéb kommunikációs csatornán keresztül is.
A Felhasználó köteles az általa kapott, vagy módosítás után megadott bejelentkező nevet és
jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és
jelszava helyes megadását követően (belépést követően) a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik
személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a szolgáltató felelősséget
nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató
technikai jellegű üzeneteket küldjön számukra. Ezen üzenetek elsősorban a szolgáltatás állapotával
kapcsolatosak, illetve ugyanezen úton kapja meg a Felhasználó a leadott rendeléseit is.
Hírlevél
A szolgáltatásban hírlevél küldés nincs, így ettől a szolgáltatástól hírleveleket nem fog kapni a
Felhasználó. Ha mégis ilyen levél érkezne Felhasználóhoz, akkor kérjük, azonnal jelezze kollégáink
felé, hogy a szükséges lépéseket meg tudják tenni. Ilyen csak hamisított feladójú levelek esetén
fordulhat elő.
Záró rendelkezések
A szolgáltató adatait teljeskörűen megtalálja az „Információk” oldalon. Ha a Felhasználó úgy érzi,
hogy a szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.
A szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára azt a lehetőséget, hogy saját adatit bármikor
módosíthassa, vagy törölhesse, valamint ilyen jellegű kéréssel a szolgáltatót megkeresse.
Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 19.

