Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem
Azzal hogy Ön a Szerelemgyűrű.hu weboldalt használja, elfogadja és egyetért a következő adatvédelmi politikával. Ha
nem fogadja el az Adatvédelmi Politikában foglalt feltételeket, kérjük azonnal szüntesse meg a weboldal és a
szolgáltatásai használatát.
Az adatvédelmi politika időnként változhat a weblap tartalom frissitésekor. Ajánljuk hogy időnként ellenőrizze ezt a
lapot hogy mindig tisztában legyen a változásokkal.
Minden személyes adatot amit Ön megoszt velünk mint felhasználó vagy látogató, feldolgozásra kerűl, hogy a
szerelemgyűrű.hu szolgáltatásait optimális körlményekben tudja kinálni.
A Szerelemgyuru.hu webplapját Pavelka Attila ev üzemelteti, székhelye Pipacs út 10, Veszprém, Herend, regisztrációs
száma 60781857-1-39
A Szerelemgyuru.hu regisztrálási ürlap kitöltése által, a felhasználó kijelenti hogy kifejezetten és egyértelműen
beleegyezik, hogy személyes adatait, a Szerelemgyuru.hu adminisztrátorai feldolgozzák és felhasználják az alábbi
műveletek érdekében:
Az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel;
A megrendelések feldolgozása;
A megrendelés lezárását,kiszállítását követően adatai VÉGLEGESEN TÖRLÉSRE KERÜLNEK weboldalunkon.
Nem tároljuk a vásárlók személyes adatait, melyet rendeléskor megadnak. Ezáltal harmadik félnek sem továbbítjuk.
Ajánlatok, promóciók, kedvezmények, akciók, reklám és marketing üzenetek küldése a Szerelemgyűrű.hu tevékenységeivel
kapcsolatban ).az új GDPR.RENDELET SZERINT MÓDOSULNAK.
CSAK A VÁSÁRLÓ EGYÉRTELMŰ BELE EGGYEZÉSÉVEL ,FELIRATKOZÁSÁVAL KÜLDÜNK HIRLEVELET.
ERRE A CÉLRA CSAK A FELIRAKOZÁSBAN MEGADOTT ADATOK SZEREPELNEK.
EZT SEM HARMADIK FÉLNEK,SEM PEDIG MÁS CÉLRA NEM HASZNÁLJUK FEL.
Az online fizetési folyamat alatt kért információk, a fizetési feldolgozás szolgáltatók feltételei hatálya alá tartoznak és
ebben az esetben aSzerelemgyűrű (szerelemgyuru.hu nem kéri és nem tárolja a kártyájával kapcsolatos részleteket és
információkat.
Ha bármilyen kérdése van ezekkel az adatvédelmi feltételekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot velünk a dedikált
kapcsolat űrlap segitségével vagy irjon nekünk a következő email cimre: karikagyuruszakerto@gmail.com.Harmadik fél
joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany,
ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.
Érintett jog Meghatározás Hozzáféréshez való jog Kérheti tőlünk, hogy:
erősítsük meg , amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal
rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat
külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön
ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön
adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk az Ön
rendelkezésére.
Helyesbítéshez való jog Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes
adatokat.
A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.
Törléshez, elfeledtetéshez való jog Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,
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az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,
Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból
szükséges és indokolt:
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.
Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek
teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.
Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott a fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni
minden olyan dokumentumot (értve ez alatt elsősorban: számlák, jótállási levelek), amelyek az eMAG-tól érkező megrendelésekkel
kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a megrendelésben megjelölt számlázási fél Ön volt-e, vagy egy másik személy, esetleg
szervezet. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, és ezeket
a webshop nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az adattörlési eljárás – annak valamennyi adatával és dokumentumának törlésével
együtt járó – megszüntetése vissza nem fordítható, végleges folyamat.
Adatkezelés korlátozására irányuló jog
(zárolási jog)
Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:
ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,
ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy,
ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak
törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,
ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:
az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.
Adatok szállíthatóságának biztosítása
(adathordozhatósághoz való jog)
Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön
rendelkezéséretovábbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az Ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses
felhatalmazáson alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okbóll bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.
Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói
profilalkotást is), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, mely esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban
megszüntetjük.
Automatizált folyamatok végrehajtása Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal
meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,
ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy
ha Önt hasonlóanjelentős mértékben érintiené.
A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:
az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Panasztételhez való jog Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére
vonatkozóan.

