Adatvédelem
Adatkezelő/Feldolgozó neve: AQUA-MARIM KFT.
Címe: 9028 Győr, Fehérvári út 75
Ügyvezető Ig.: Léránt Csaba
e-mail: lerant.csaba@aquamarim.hu
Telefon: +36 30 9474994
Az AQUA-MARIM Kft. szeretné biztosítani Önt arról, hogy vállalatunk megfelel a hatályos
törvényeknek, és a GDPR szabályozásnak. Továbbiakban részletezzük ezzel kapcsolatos
fogalmakat, tevékenységünket, valamint az Ön lehetőségeit.
1. Regisztráció a honlapon
Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy tároljuk az Ön által megadott személyes adatokat.(név,
cím, telefonszám, e-mail) Természetesen ehhez biztosítjuk a hozzáférést, továbbá a
helyesbítéshez és a törléshez való jogáról is biztosítjuk. Vállalatunk nem használja fel az Ön
adatait automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotást sem végzünk. Ha regisztráció után 10
évig nem lép be, regisztrációját törljük.
2. Vásárlás a honlapon
Az AQUA-MARIM Kft a GDPR 6.1-6.4 cikk teljesítése céljából használja az Ön személyes adatait
(Név, e-mail, cím, telefonszám), amennyiben vásárolt. Ön és vállalatunk közt szerződés és jogi
teljesítés kötelezettség miatt kezeli tovább az adatait, valamint adattovábbítás lép fel, hogy Önhöz
a legkényelmesebben tudjuk szállítani a rendelt termék(ek)et. Az adatkezelés időtartalma ebben az
esetben a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylatot kiállítástól
számított 8 évig tároljuk, egyéb személyes adatait 5 év után töröljük. Az adattovábbítást a
kiszállítást végző alválallkozóknak továbbítjuk, aki szintén megfelel a GDPR, és a magyarországi
adatvédelmi törvényeknek is.
Az alábbi futárszolgálatoknak továbbíthatjuk az adatokat:
GLS Hungary kft+

3. Tájékoztatás jogokról
Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További
információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
4. Kérdések az adatkezeléssel kapcsolatban
Ügyvezető Ig.: Léránt Csaba
e-mail: lerant.csaba@aquamarim.hu
Telefon: +36 30 9474994
5. Adatkezelés visszavonása
Amennyiben szeretné megszüntetni regisztrációját, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.
6. Adathordozás
Kérésére rendelkezésre bocsájtuk CSV. formátumban(Név, cím, e-mail, telefonszám).
7. Panasz esetén
Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

