Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
A Színházi könyvek internetes könyváruház üzemeltetője, az Ellenfényért Bt. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Itt
olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
Adatkezelő neve: Ellenfényért Kiadói, Művészeti és Oktatási Betéti Társaság
Székhely, postacím: 1108, Budapest, Gőzmozdony u. 20.
E-mail: szinhazikonyvek[kukac]szinhazikonyvek.hu
Telefon: +36 30 509-3411
Az áruház címe: szinhazikonyvek.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88970/2015.
Adatkezelés célja:
marketing. tájékoztató és marketing célú hírlevelek kiküldése
Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.
I. Áruházunkban lehetősége van regisztráció után, ill. regisztrálás nélkül is vásárolni.
Amennyiben regisztrálás nélkül kívánt vásárolni, az Ön adatait (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám) kizárólag a
vásárlás lebonyolítására (szállítás, számlázás) használjuk fel, és a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük.
Ha regisztrálni kíván áruházunkban, azt megteheti a vásárlási folyamat kezdetén, de vásárlás nélkül is létrehozhat saját
vásárlói profilt magának. A profil létrehozásával kifejezetten hozzájárul az önkéntesen megadott adatok kezeléséhez. Az
áruházba a regisztráció folyamán megadott, csak Ön által ismert jelszavával jelentkezhet be. A regisztrációkor megadott adatait
bármikor módosíthatja, ill. törölheti a Profil, ill. az Adatmódosítás menüpontok alatt megnyíló ablakban. Regisztrált vásárlóink a
Profil menüpont megnyitásával nyomon követhetik megrendeléseiket. A regisztráció során megadott adatokat harmadik félnek
nem adjuk ki.
II. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében jogosult harmadik személy
(adatfeldolgozó) részére továbbítani.
Az adattovábbítás jogalapja: a vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A. § (3) bekezdése.
Az adattovábbítás célja: csomagszállítás.
A továbbított adatok köre a csomagszállítás érdekében: név, e-mail cím, szállítási cím, mobil telefonszám, utánvét esetén a vásárlási
érték.
Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk: FoxPost Zrt. (Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9., telephely: 1097
Budapest Táblás u. 36-38., Cg.: 10-10-020309, E-mail: info@foxpost.hu)
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II. Az oldal látogatói, regisztrált felhasználói és a regisztráció nélkül vásárlók is igényelhetnek hírlevelet. A hírlevélre egy név és egy
valós e-mail cím megadásával lehet feliratkozni. A hírlevelünkre való feliratkozással Ön kifejezetten hozzájárul a hírlevéllel való
közvetlen megkeresésre a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szólót 2008. évi XLVIII. törvény
alapján.
Hírleveleink tájékoztató, ill. marketing célú információkat tartalmazhatnak, és minden feliratkozónak módja van arra, hogy bármelyik
hírlevél kiküldése után leiratkozzon a listáról. A hírlevélre feliratkozottak adatait semmilyen esetben nem adjuk ki harmadik félnek.
III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
A vásárló személyesen, telefonon vagy e-mailben kérelmezheti az adatkezelőnél :
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha nem elégedett a válasszal, jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
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
IV. A cookie-k használatáról az áruházban
Az uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. „cookie”-kat vagy „sütiket” használ. A sütik
kicsik, teljesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal azért helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye Ön
számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, azzal elfogadja a sütik
használatát.

