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Jelen közlemény tartalmazza a Lyvi’s Stones webáruházban történő látogatással, vásárlással kapcsolatos, személyes
adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást és szabályokat. A weboldal látogatásával és a szolgáltatás használatának
megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen Tájékoztató tartalmát és feltételeit, amely folyamatosan megtalálható a
webáruház felületén.
A Project Controll and Consulting Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online internetes értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli
a regisztrált felhasználók önként megadott adatait, kizárólag a megrendelések teljesítése és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége
(számlázás) illetve reklámanyag küldése céljából. Csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül
szükséges. Az adatkezelési irányelvei, szabályzata és a gyakorlata összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, érvényes
jogszabályokkal.
Az adatkezelő címe: 2500 Esztergom, Babits M.u.11.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 740 4771; lyvis.stones@gmail.com
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1)
bekezdés a) Az érintett hozzájárulása, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott
adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.
A kezelt adatok: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név,
Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, IP cím
Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználókkal való kapcsolattatás, a megrendelések teljesítése és számlázás, reklámanyag
küldése.
A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen veszik igénybe és tudomásul veszik, hogy a webáruházban csak regisztráció után
adható le a megrendelés.
Az Adatkezelő legjobb tudása szerint védi a regisztrált felhasználók által önként megadott, a webáruházban kezelt adatait.
Az adatkezelő fő feladata a látogatók adatainak védelme a felhasználók információs önrendelkezési jogaival összhangban. Az
adatkezelő a birtokába kerülő adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai, biztonsági intézkedést, amelyekkel az
adatok biztonságát garantálható.
Az adatok megismerésére jogosultak: A Project Controll and Consulting Kft. munkatársai és a kiszállítást végző szolgáltató cég
munkatársai. A felhasználó a megrendelés elküldésével (véglegesítésével) kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a kiszállítást
végző cég felé történő továbbításához.
Az adatkezelő az általa kezelt felhasználói adatokat a felhasználó hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik fél részére nem
továbbítja.
A webáruház látogatása során a webáruház rendszere (szoftvere) úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ, a jobb színvonalú
működés érdekében. Ezeket a cookie-kat a rendszer két csoportra osztja: 1.: a rendszer működéséhez szükséges un. működési
cookie-k, és 2.: a jobb felhasználói élmény nyújtásához szükséges un. marketing jellegű cookie-k csoportjára.
A működési cookiek által gyűjtött adatok nem alkalmasak a felhasználó személyes azonosítására. (1. csoport)
A marketing jellegű cookie-k által gyűjtött adatok (pl.IP cím) alkalmasak lehetnek a felhasználó személyes azonosítására (2. csoport),
ezért a felhasználó saját döntése szerint engedélyezheti vagy elutasíthatja a marketing jellegű cookie-k alkalmazását, a belépéskor
megjelenő „Cookie beállítások” feliratú sávon az „Engedélyezem” illetve a „Nem engedélyezem” gombok egyikére kattintva.
A felhasználó kérelmezheti: a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak
törlését vagy zárolását.
A felhasználónak jogában áll megtekinteni, módosítani, hordozni vagy törölni az adatait, ezen kívül bármikor visszavonhatja vagy
korlátozhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve tiltakozhat az ellen.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő adatkezelési tevékenységével, akkor személyes adatai védelméhez való
jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (
www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
Vonatkozó jogszabályok:
1992.évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg, 1981. 01. 28-án kelt
Egyezmény kihirdetéséről.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár
(www.njt.hu).
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