Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható
termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében
végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely
folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen
közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Amennyiben a látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű,
kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás
minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért
azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelés Jogalapja:

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai
felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az Adatkezelés Célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos
szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő, az K&K Ház Kft. megrendeléshez kötelezően előírt
adatait kezelje.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az
Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés
teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje
alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
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Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a
felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait
bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat,
melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető
adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a
szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az
érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég
irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból
készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva
továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes
adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem
kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók
adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig
megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az
üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat)
nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi
felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak
minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó)
tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók
adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja és a lehető leghamarabb, de
legkésőbb 25 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető
nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által
működtetett webáruházra vonatkozik.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az
érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég
irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból
készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva
továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes
adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem
kapcsolja össze. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat,
elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó
következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai
kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre
vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a
szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a
megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz.
Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog
emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási
kérdéseit fogadja és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül válaszol. A webáruházban
előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával
kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. Az
adatbázisok technikai hátterét a Wix.com Ltd. (adatkezelési tájékoztató: illetve az Ecwid Inc (adatkezelési
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tájékoztató: biztosítja. A szolgáltatók szerverei harmadik országban találhatóak, és felhő szolgáltatók több
szerveren tárolják az adatokat egyidejűleg.

A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi,
illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a Felhasználó
számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető
szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú,
rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. Az Adatkezelő a lehető legnagyobb
odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal a
Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára
átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.
Mivel Szolgáltató nem üzemelője a Weboldalnak, így a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő
adatok kezeléséért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

Weboldal üzemeltető: Paller Endre
Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 60.
Adószám:63478262-1-40

E-mail tárhelyszolgáltató: Propulsion Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.
Adószám:25462018-2-15,
ugyfelszolgalat@propulsion.hu

Mivel a Weboldal üzemeltetője szorosan együttműködik a Google-al, ezért adatvédelem és adatkezelés
szempontból a Weboldalra a Google irányelvei vonatkoznak. Erről itt olvashat többet magyarul:

Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai
Név: K&K Ház Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Anilin utca 4/a
E-mail:
Telefon: +36 20 9299428

A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:
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Az adatfeldolgozó megnevezése: CS 80 Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 80.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20-29-39-999
Az adatfeldolgozó e-mail címe:

A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:
Név: 24H Parcel Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Telephely: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Levelezési cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Adószám: 25885062-2-42
Cg.sz.: 01-10-049225
Bankszámlaszám: CIB 10700581-70118953-51100005
Képviseli: Szabados Tamás vezérigazgató
Telefonszám: 06 20 244 4424
E-mail:

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben
következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a
látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos
működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági
statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok
elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó
személyének azonosítására nem törekszik.

Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy az általa működtetett internetes site család (etelakertben.hu,
kemencemania.hu, kemence-berles.hu, kemenceberles.hu, pizzakit.hu, hidegfustoles.hu domain nevek alatt, illetve
partneroldalainkon elérhető szolgáltatások összessége) és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak
viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics,
Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.
A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat
gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google
Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben
hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden
szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van
bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk
felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook
Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság
követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a
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webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat
rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ
található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
Google Analytics:

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri
vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy
hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a
látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a
látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.
Google Remarketing:

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a
DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely
elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő
hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az
Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az
Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és
harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a
Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és
megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések
hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és
nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing:

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún.
remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A
látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-król:
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és
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számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse
bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns,
statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekébenaFelhasználó számítógépén kis adatcsomagot(ún. „cookie”-t)
helyezel.A
cookie
célja
azadottoldalminélmagasabb
színvonalúműködésénekbiztosításaafelhasználóiélménynöveléseérdekében.Aweboldal
látogatásávalésannakegyesfunkcióihasználatávalÖnhozzájárulásátadjaahhoz,hogyaz
említettcookie-k
azÖn
számítógépén
tárolódjanak
ésahhozazAdatkezelőhozzáférhessen.A
cookie-kfőszabály
szerint30napigtárolódnak,Önugyanakkoraböngészőprogram
segítségévelbeállíthatja
ésmeggátolhatjaa
cookie-kalkapcsolatostevékenységet.Felhívjuk
azonbanfigyelmétarra,hogy
ezutóbbiesetben,acookie-khasználatanélkülelőfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden
szolgáltatását.

Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről
megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési
funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt
állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.
Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik
a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics
JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.
Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek
részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a
bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az
adott böngészőhöz tartozó súgót.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor
változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

A remarketing, konverziós és követő-kódokkal kapcsolatos tájékoztatás
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Minden a főoldalba és minden aloldalba követő kódok vannak beültetve:
-Google analytics kód
-Google adwords remarketing kód
-Google adwords konverzió követő kód
-Facebook remarketing kód
-Facebook konverzió követő kód
A honlapunkra érkező látogatók IP-címét Google és Facebook rögzíti, és a látogatást követő 30 napban
hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton, Facebook üzenő falon.

BARION PIXEL HASZNÁLATA
Barion Pixel
Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak
aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a
cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési
szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen
adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont),
valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára
használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak
szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.
Barion Pixel Alap Verzió
A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.
Barion Pixel Teljes Verzió
A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing célból
hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára.
További információk a Barion Pixel-ről: https://www.barion.com/hu/files/barion-pixel-aszf.pdf

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy választhatja a regisztrációval történő vásárlást.
Ehhez meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat, a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát,
e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a
vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben
visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az
azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra
jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő
felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató
technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A
törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben
megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs
adatbázisból.
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Regisztráció nélküli vásárlás

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy választhatja a regisztráció nélkül történő
vásárlást. Ehhez meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat, a vásárló számlázási és szállítási adatait,
telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét. A vásárlás során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A
hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz,
hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

Hírlevél igénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem
regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A
feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a
felhasználó által bármikor törölhető.

Árukereső.hu Megbízható bolt Program

A (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám:
01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail
címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az
adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az
arukereso.hu Kft. a Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Olcsobbat.hu jutalék alapú megjelenés

A (Sanoma Media Budapest Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 9., Cégjegyzékszám: 01-10-044658) jutalék
alapú megjelenés programjának keretében az itt történõ vásárlások után a vásárló neve, e-mail címe, illetve az
általa megvásárolt termék megnevezése az Olcsóbbat.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja:
vásárlói visszajelzés kérése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Sanoma Media Budapest
Zrt., az Olcsóbbat.hu adatvédelmi szabályzatának megfelelõen kezeli.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Kapcsolat" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő
megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.
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