Adatvédelmi tájékoztató
ADATKEZELŐ
Az Ön által megadott adatokat a WindDogs Sport és Terápiás Kutyás Egyesület (9400 Sopron, Bezerédj utca 34.)
kezeli.
A 9400 Sopron, Bezerédj utca 34. postai címen és info@winddogs.hu e-mail címen tud kapcsolatba lépni velünk.

ADATKEZELÉS
Mire használjuk a megadott adatokat?
A megadásra kerülő személyes adatait kizárólag a megrendelése teljesítésével kapcsolatban kezeljük.
A megrendelés során megadott adatainak egy részét a számlázásához használjuk fel (név, cím, adószám, stb.),
továbbá a termék kiszállításához (név, cím, telefonszám, email cím stb.), illetve további részét pedig (e-mail cím és
telefonszám) a megrendeléshez kapcsolódó egyeztetéshez, illetve információk megküldésekor használjuk.

Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?
A kapcsolattartáshoz és kiszállításhoz szükséges adatokat a csomag átvételéig tároljuk, ezt követően
automatikusan töröljük őket. Amennyiben Ön jelzi, hogy törölni szeretné a rendelését, úgy az adatait is
automatikusan töröljük.
A számlázáshoz megadott adatokat a számviteli törvény előírása alapján kötelesek vagyunk az eseményt követően
is megőrizni. A megőrzési idő 10 év. Ez idő alatt ezeket az adatokat más célra nem használjuk fel.
A megőrzési idő leteltével ezeket az adatokat automatikusan töröljük.

Kik férnek még hozzá az adatokhoz?
Az adatai kezelésekor és tárolásakor a legnagyobb körültekintés mellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az
Ön adatai illetéktelen személyhez ne kerüljön.
Az adattárolás folyamán kiemelt figyelmet szentelünk a legkörültekintőbb fizikai tárolásra.
A megadott adatokhoz a rendelés teljesítésében közvetlenül résztvevők férnek hozzá, őket pedig jogi kötelezettség
köti az adatok védelméhez.

A szállítás típusától függően az adatokat a kiszállításhoz kapcsolatosan kezeli:
FOXPOST Zrt. (FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25034644-2-10
Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu
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Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési cím: 1540 Budapest
Telefonon: a 06-1-767-8282
E-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen

A megbízási viszonyhoz tartozó mindennemű pénzügyi, adózási és egyéb bejelentési kötelezettségnek való
megfelelést a Néda Könyvelő Stúdió – Némethné Darázs Lívia (székhely: 9436 Fertőszéplak Szent István u. 28.)
végzi, akiket jogi kötelezettség köt az Ön adatainak védelmére.
Webshop üzemeltetője: Paller Endre egyéni vállalkozó (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)
További, harmadik fél az Ön adataihoz nem fér hozzá.

A személyes adataihoz fűződő jogai
A tárolt adatok esetében az alábbi jogokkal rendelkezik:
Hozzáféréshez való jog: Az önről tárolt személyes adatait bármikor kikérheti, azokba betekintést nyerhet.
Helyesbítéshez való jog: Az önről tárolt adatokat minden esetben a valóságnak megfelelő tartalommal tároljuk.
Adatváltozás esetében a tájékoztatását követően az adatmódosításokat haladéktalanul megtesszük.
Törléshez való jog: Az adatait kizárólag a fent megjelölt időtartamig és az ismertetett okok miatt tároljuk.
Amennyiben úgy gondolja, hogy adatait jogtalanul kezeljük, és kéri adatainak törlését, ennek kérvényezését
írásban bármikor megteheti felénk. A bejelentését kiemelt fontossággal fogjuk felülvizsgálni.
Adatkezelés korlátozása: Amennyiben önben felmerül annak gyanúja, hogy az önt érintő személyes adatokat
jogellenesen kezeljük, a helyzet tisztázása idejére írásban kérheti az adatai kezelésének korlátozását.
Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben kéri az általunk Önről tárolt személyes adatainak másolatát, úgy
azokat elektronikus formában megküldjük.

Hol lehet panaszt tenni?
Bármiféle, a személyes adatai kezelését érintő sérelem, jogellenesség esetén az eljáró hatóság, ahol bejelentéssel
élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
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telefonszám: +36 (1) 3911400

email cím:ugyfelszolgalat@naih.hu
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