Adatkezelési tájékoztató
Tóth Gábor egyéni vállalkozó, a hatmasszazs.com domain név tulajdonosa (továbbiakban:
Adatkezelő o li e értékesítési te éke ységé el kap solat a kezeli a regisztrált felhasz álók
személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos
kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes
adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő

i de el árható

ódo

édi a regisztrált felhasz álók ak a e áruház a kezelt

személyes adatait.
Az adatkezelő í e: 1205 Budapest, Bányász u. 41/B.
Az adatkezelő elérhetősége: +3

395 6773; info@hatmasszazs.com vagy toth.gabor19@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a hatmasszazs.com weboldalon található
Ajá dékutal á y re delő űrlap, O li e időpo kérő űrlap, az Írjo

ekü k! űrlapok, illet e a Masszázs

felvételi adatlap kitöltésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott
személyes adatainak kezeléséhez.
Az éri tettek köre: a fe ti űrlapokat kitöltő felhasz álók
A kezelt adatok köre: az űrlapkitöltő sze élyek által a regisztrá ió sorá

egadott a megrendelés

teljesítéséhez szükséges adatok: Né , Elérhetőség telefo , e-mail), Számlázási név és cím.
Az adatgyűjtés élja: a
Az adatok

egre delések teljesítése és szá lázás.

egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye:

- Tóth Gábor e.v. (hatmasszazs.com) és munkatársai, különösen: Gergely Erika e.v. és Papp Melitta
beosztott.

Adatait har adik fél részére e
al állalkozó kké t

adjuk át, ki é e, ha az a szerződés teljesítése érdeké e

űködik közre, pl. futárszolgálat, aki a Tóth Gábor e.v. (hatmasszazs.com) -tól

kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére
továbbadni.
A ásárló kérel ezheti az adatkezelő él - tájékoztatását sze élyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes
adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek
módosítását agy törlését az adatkezelő él sze élyese , telefo o

agy e-mailben

kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérele

e yújtásától szá ított legrö ide

idő alatt, legfelje

azo

a

apo

elül, közérthető for á a , az űrlapkitöltő felhasz áló erre irá yuló kérelmére írásban megadja a
tájékoztatást. Ha vásárló kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes
adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasz áló e

elégedett az adatkezelő álaszá al, akkor sze élyes adatai

édel éhez aló jogát polgári íróság előtt ér é yesítheti, to á

á a Ne zeti Adat édel i és

Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt
olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

