Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat
HomeControl Hungary Kft. mint szolgáltató és adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) ebben a szabályzatban tájékoztatja a
www.automatikadiszkont.hu címen üzemelő Automatika-Diszkont webáruház látogatóit, vásárlóit (továbbiakban Felhasználó)
adatvédelmi irányelveiről.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával
kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban és a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: HomeControl Hungary Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 18-22. 7. em. 4.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Teve utca 18-22. 7. em. 4.
Üzlethelyiség címe: 1139 Budapest, Teve utca 18-22. 7. em. 4.
Képviselő neve: Gonda Gábor
Cégjegyzékszám: 01-09-322714
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22980151-2-41
Közösségi adószám: HU22980151
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11741031-29900284-00000000
E-mail cím: shop@homecontrol.hu
Telefonszám: +36703891833
Fax:

2. A kezelt adatok
Regisztráció
A kezelt adatok köre:
Vezetéknév, Keresztnév
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási cím
Ország, Irányítószám, Város, Utca, házszám
A kezelt adatok időtartama: A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és
annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését
követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.
A kezelt adatok célja: Webáruházban történő vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként, a későbbiekben a rendelés
teljesítéséhez szükséges adatok megadása nem szükséges. Számlázás lehetővé tétele, megrendelés kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet
(„Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli a
Felhasználó valamennyi személyes adatát.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott
határidő.

4. Az adatkezelés célja
Az adatokra az azonosíthatóság, számlázás, kapcsolattartás, postázás, esetleges minőségi kifogások kezelése miatt van szükségünk.
Ha a Felhasználó igényli, hírlevélben tájékoztatjuk új termékeinkről, akcióinkról.
Látogatottsági statisztikákat készítünk, kizárólag saját felhasználásra.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat az itt leírtaktól eltérő célokra nem használja fel.

5. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott adatokat addig tároljuk, ameddig a Felhasználó azok törlését nem kéri.
A megrendelés adatait 3 évig tároljuk.
A kiállított számlákat a számviteli törvényben meghatározott ideig tároljuk.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer
működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre
Adatkezelést kizárólag a webáruház üzemeltetője végez.
Adatkezelő gondoskodik arról hogy az adatok jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek. Minden tőle elvárhatót megtesz a
tisztességtelen internetes adatszerzések megakadályozása érdekében.
Az adatokat kizárólag a csomagok szállításával megbízott szolgáltatónak adjuk át a szállításhoz szükséges mértékben.

7. A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása
Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, az
adatkezelés céljáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják meg adatait.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 10 munkanapon belül írásban megadja a kért
tájékoztatást.
Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken bármikor kérheti adatai törlését, helyesbítését, zárolását.
A kérést Adatkezelő 5 munkanapon belül teljesíti.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Ha a Felhasználó úgy érzi hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ C, Telefon: +3613911400, honlap: www.naih.hu
vagy igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi
rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
Adatkezelő arra törekszik hogy a vitás kérdéseket A felhasználó számára megnyugtató módon rendezze.

9. A honlap használata során alkalmazott sütik (cookie)
A HomeConrol Hungary Kft honlapjának (www.automatikadiszkont.hu) használata során a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a
technikai üzemeltetés érdekében a honlap úgynevezett sütiket helyezhet el a számítógépén, amelyek - az Ön hozzájárulása esetén különböző technikai információkat továbbítanak a cégünk részére. Ezen technikai információk nem teszik lehetővé az Ön személyes
azonosítását. Az alkalmazott sütik az Ön hozzájárulása esetén az alábbi körben biztosítanak információkat a honlap üzemeltetéséhez:
A sütik elutasításával a honlap bizonyos funkciói illetve kényelmi szolgáltatások technikai akadályok miatt nem teljes körűen
biztosítottak. A sütik kezelését lehetősége van saját böngészőjének beállításainál is módosítani.

10. Hírlevél
A kezelt adatok köre
Hírlevelet csak erre a célra történő külön feliratkozás esetén küldünk. Marketing célú megkereséseinkhez az alábbi adatokat kezeljük:
név, e-mail cím, cégnév.
Az adatkezelés célja
Üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok
felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési
hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

11. Levelezések
A HomeControl Hungary Kft. a hozzá beérkezett e-maileket legfeljebb 10 évig tárolja.

