Jogi- és adatvédelmi nyilatkozat
A honlap (http://vagottbaromfi.com) Balogh Lászlóné EV (székhely: 2083 Solymár, Mátyás
király u. 13., adószám: 49970320-2-33) tulajdona.
Adatvédelmi Nyilatkozat
Ön elsősorban információszerzés, érdeklődés céljából, ingyenesen, személyes adatok
megadása nélkül látogathatja a Vágott Baromfi neves viselő weboldalt, ezért semmifajta
kötelezettséggel nem tartozik mifelénk. Bizonyos esetekben Ön a szükséges regisztráció során
személyes adatoknak minősülő információkat is – jogszabályi kötelezettség nélkül,
önkéntesen – átad számunkra. Egyes esetekben tehát regisztráció szükséges - pl. árut
honlapunkon keresztül történő - előrendelés esetén.
Ebben az esetben személyes adatait (név, e-mail cím, telefon, dátum, időpont) bizalmasan
kezeljük, azokat kizárólag a weboldal üzemeltetői használják hírlevél küldésre, adatrögzítésre,
statisztikák készítésére, harmadik fél ezen információkról tudomást nem szerezhet, személyes
adatait neki nem adjuk ki, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi.
Ezen adatokat mindaddig tároljuk, amíg az érintett fél igényt tart hírlevél- és egyéb
szolgáltatásunkra, árurendelési lehetőségre. A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen bármikor leiratkozhat az ajánlatok küldéséről, a hírlevélről. Személyes adatait
kérésére bármikor, 48 órán belül töröljük rendszerünkből. Felhívjuk figyelmét, hogy
honlapunkon nem alapértelmezett beállítás a hírlevélre való feliratkozás!
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintettek részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A Vágott Baromfi, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és
tartja nyilván az Ön és/vagy cége adatait.
Önnek ugyancsak lehetősége van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, továbbá élni a
személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.
törvény („Avtv.”) 17.§-ában biztosított jogérvényesítés lehetőségével.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy reklámajánlatainkkal, egyéb küldeményeinkkel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
Tevékenységünk során különös figyelmet fordítunk az alábbi jogszabályok maradéktalan
betartására:


1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról






1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Bejelentés az adatvédelmi hatósághoz
Jelenleg webshopunk inaktív. Azonban a webshop üzemeltetése esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) fordulunk, hogy
nyilvántartásba tudják venni webshop szolgáltatásunkat is. (A bejelentő lap megtalálható itt.)
A Felhasználó bármikor jogorvoslattal élhet.
A Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kellemes időtöltést kívánunk honlapunkon!
Balogh Lászlóné
Üzletvezető
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