Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezetés
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (GDPR= General Data Protection Regulation) kompatibilis
adatkezelési tájékoztató a www.costabolla.eu honlapon (továbbiakban Honlap) érhető el. Az adatkezelést végző – a
továbbiakban Adatkezelő - adatkezelése során jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár
el.
A GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amelyet minden tagállamban egységesen kötelező alkalmazni 2018. május
25-től. Ez a rendelet szabályozza az érintettek jogait, az adatkezelők és az adatfeldolgozók kötelezettségeit, az eljáró hatóságok
hatásköreit, stb. Mivel uniós rendeletről van szó, ezért a tagállamokban „megelőzi” a törvényeket, azaz közvetlenül alkalmazandó.
Felhasználó az, aki regisztrálja magát a Honlapon.
Adatkezelő, és egyben a honlap Szolgáltatója:
Cégnév: Bolla Sándor Olivér ev. KISADÓZÓ
Cím: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre u. 7.
Nyilvántartási szám: 50939547
Adószáma: 67919871-1-33
Tel.: +36-20-447-2673
E-mail: costabolla@gmail.com
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az Adatkezelő a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső tájékoztatóval való összehangolása
miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.
Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelőre, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerére (a továbbiakban: Szerződéses
Partner) is kiterjed.
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. Webáruházunk szempontjából az UNAS
webáruház bérbeadó, valamint a kiszállítást végző futárcégek (pl. GLS) illetve a Billingo online számlázó számítanak
Adatfeldolgozónak.
A www.costabolla.eu webáruházba történő regisztrálással a Felhasználó a Tájékoztatót elfogadottnak tekinti és egyetért azzal.

2. Adatvédelmi nyilatkozat
A Felhasználó által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a regisztráció, a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi
bizonyítása és a szállítási feltételek megteremtése céljából tárolja. Az Adatkezelő a Felhasználó adatait harmadik fél részére nem
adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében Adatfeldogozóként működik közre (például Fuvarozó/futárszolgálat (pld.
GLS), webáruház bérbeadó (pl. UNAS), tárhelyszolgáltató (pl. Forspi), online számlázó szolgáltató (pl. Billingo), számlázással
összefüggő adatszolgáltatással érintett (pl. NAV) bankkártyás fizetési szolgáltató (pl. Barion), vagy adatrögzítési, beszerzési,
csomagolási alvállalkozó).

3. Érintettek tájékoztatási kérelme
Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja
Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is
sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

4. Adatok törlési lehetősége
Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné töröltetni, akkor az Adatkezelőhöz el kell juttatnia
egy nyilatkozatot erre vonatkozóan (costabolla(kukac)gmail.com.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért felelősséget nem vállal.

5. Jogorvoslati lehetőségek
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését írásban a fenti elérhetőségeken.
Bírósági jogérvényesítés: A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Felhasználó bejelentéssel, panasszal élhet:
NEMZETI ADATVÉDELMI És INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/0.
Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410.
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

