ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
A Huncutka Baba- Mama Bolt figyelembe véve a személyes adatok védelméről és a közérdek adatok
nyilvánosságáról szóló a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit is - minden tőle telhetőt megtesz az
Ön személyes adatainak védelme érdekében. Az Ön személyes adatainak védelme a Huncutka BabaMama bolt és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges,
azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben
lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és
harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl.
posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel
tartoznak felénk. A Huncutka Baba- Mama Bolt vállalja, hogy a regisztráció, valamint a rendelés során
az ajánló, vagy vásárló, fogyasztó megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint, az
előírásoknak megfelelően őrzi, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki. A
regisztráció során – mely egyben ajánlói regisztráció is – megadott adatokhoz a Huncutka BabaMama Bolton kívül az adatfeldolgozók is hozzáférhetnek, azonban azt harmadik félnek át nem
adhatják. Csak és kizárólag saját használatra, és adatfeldolgozásra, kapcsolattartásra, illetve annak
értékesítésével összefüggő információk közlésére használhatja fel. A regisztrált személy tudomásul
veszi, hogy a Huncutka Baba- Mama Bolt a kapott adatokat az értékesítéssel és az értékesítésre adott
megbízással érintett körben használja fel. Amennyiben a regisztrált ajánló adatait a Huncutka Baba –
Mama bolt tevékenységétől eltérő, egyéb célra használja fel, az a szerződéses jogviszony
megszűnését jelenti.
Minden regisztrált természetes-, és jogi személy kártérítési felelősséggel tartozik, ha szerződéses
jogviszonya alatt, vagy annak megszűnését követően az általa ismert adatokat átadja, vagy bármilyen
módon harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi. A regisztráció, valamint a rendelés során
megadott, szállításhoz szükséges adatokat a Huncutka Baba – Mama Bolt bármely, vele szerződéses
kapcsolatban álló futárszolgálat, adatfeldolgozó részére célzottan átadhatja. A regisztrációt követően
a Huncutka Baba – Mama Bolt az adatokat mindaddig megőrzi, amíg a szerződéses kapcsolat fennáll
a regisztrált – természetes-, vagy jogi – személlyel. A szerződés megszűnését követően az adatokat a
Huncutka Baba- Mama bolt megsemmisíti. A regisztrált természetes-, vagy jogi személy, írásban
(tértivevényes levélben) kérheti adatai nyilvántartásból való törlését. Ebben az esetben az adatok
törlése egyben a szerződéses jogviszony megszűnését jelenti. A Huncutka Baba- Mama Bolt az ilyen
kérésnek haladéktalanul köteles eleget tenni. A Huncutka Baba – Mama Boltnak nem áll módjában a
közölt adatok valódiságának ellenőrzése, hogy azokat valóban a regisztráló-, vagy vásárló-, fogyasztó
személy szolgáltatta-e ki. A Huncutka Baba – Mama bolt az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért,
illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen károkért nem vállal felelősséget.
Amennyiben Ön bármilyen visszaélést észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze a Huncutka Baba- Mama
Boltnak. Az értesítés beérkezését követően gondoskodunk az adatok ellenőrzéséről, illetve annak
eredetének kivizsgálásáról. Hamis vagy más által, - az adatok tulajdonosának beleegyezése nélkül megadott adatokat azonnal töröljük a rendszerből.

