Adatkezelési tájékoztatás
1.

Adatkezelő

Nutrilion Kereskedelmi Kft (2051 Biatorbágy, Alkotmány utca 12. Cégjegyzékszám: 13-09-131285
Adószám: 14893962-2-13 Honlap: www.ctd.hu )
A Nutrilion Kft képviselőjének neve és elérhetősége: Karádi Szabolcs – karadiszabi@yahoo.com
A Nutrilion Kft belső adatvédelmi felelősének elérhetősége: karadiszabi@yahoo.com

2.

Mi jogosítja fel a Nutrilion Kft-t az adatok kezelésére?

A Nutrilion Kft a Te adataidat önkéntes hozzájárulásod, illetve az Általános Szerződési Feltételek
betartása alapján kezeli, amit ennek a nyilatkozatnak a kitöltésével és aláírásával adsz meg az
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

3.

Milyen adatokat kezelünk?
adat

E-mail cím
Szállítási cím
Számlázási cím
Telefonszám

Miért?
Hogy a értesíteni tudjunk a rendelésed állapotáról.
Hogy a rendelésedet a megfelelő címre ki tudjuk
szállítani.
Hogy a számviteli törvényeknek megfelelve számlát
tudjunk kiállítani Neked.
Hogy munkatársaink kapcsolatba tudjanak lépni
Veled.

Tájékoztatunk, hogy a személyes adatait közvetlenül Tőled vesszük fel ennek a nyilatkozatnak a
segítségével, továbbá úgy, hogy Te az űrlap kitöltése során adod meg azokat nekünk.

4.

Meddig kezeli a Nutrilion Kft az adatokat?

A számviteli törvényeknek megfelelően az üzleti év lezárását követi 5 évig.

5.

Kiknek adjuk át az adataidat (Kik a Te adataidnak címzettjei)?

Az adataidat a Nutrilion Kft kezeli, de a számlázási adataidat a könyvelőnk (Adóreform Kft, 2330
Dunaharszti, Fő út 250. Cégjegyzékszám: 13 09 079659), illetve a szállítási adatokat a futárszolgálat is
megismeri (GLS Hungary Kft, 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Cégjegyzékszám: 13 09 111755).

6.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A megadott adataidat a Nutrilion kft, a számlázási adataidat az Adóreform Kft és a szállítási adataidat a
GLS Hungary Kft ismerheti meg.

7.
Nem.

Vesz-e igénybe adatfeldolgozót a Nutrilion Kft?

8.

Az adatkezelési során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések.

A weboldalunkat, és az adatbázisainkat rendszeresen figyeljük, és kiszűrjük az illetéktelen behatolókat.

9.

Milyen jogok illetnek meg?
a. Hozzájárulás visszavonáshoz való jog
b. Érintett jogai általános tájékoztatás
c. Tájékoztatás, hozzáférés kérése
d. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése
e. Az adat törlésének kérése
f.

Az adatkezelés korlátozásának kérése

g. Tiltakozás az adatkezelés ellen
h. Az adat hordozásának kérése

10.

Hova fordulhatsz jogaid védelmében?

Javasoljuk, hogy először a Nutrilion Kft-t keresd meg panaszoddal a 1. pontban megjelölt
elérhetőségeken, hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhatsz továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választásod szerint
lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszékhez.

