Úristen, rajzolok! Webshop
Kedves Vásárlónk!
2. Adatkezelési szabályok
2.1. Adatvédelmi tájékoztatónkat az alábbi linken éred el:
http://uristenrajzolok.hu/uristenrajzolok_aszf.pdf
Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH – 65421/2013.
2.2.ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az Úristen, rajzolok! Webshopban történő vásárláskor megadott személyes adatokat az ARTECO House
Kft.(Székhely: 7092 Nagykónyi, Dózsa Gy. u. 126/4., Cg.: 17-09-009194; Adószám: 23830420-2-17;)
továbbiakban Adatkezelő, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben ( a továbbiakban: Infotv.) és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően kezeli. Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, jelen nyilatkozatban
foglalt hozzájáruláson alapul.
Az Adatkezelő részletes adatkezelési szabályzata elérhető az Adatkezelő honlapján,a www.uristenrajzolok.hu
címen.
Az alábbi adatokat a www.uristenrajzolok.hu webhelyen történő online vásárlást végző személyektől kérjük:

•
•
•
•
•
•
•
•

Név
Cégnév (amennyiben ő végzi a vásárlást)
Adószám (cég esetén)
Lakcím
Székhely (cég esetén)
Szállítási cím
Számlázási cím
Fizetés módja

Az adatkezelés célja az Adatkezelővel, illetve az Adatkezelő által képviselt ARTECO House Kft.
(Cégjegyzékszám: 17-09-009194;jelen bejegyzés helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága; a
továbbiakban: Elfogadó; 7092 Nagykónyi, Dózsa Gy. u. 126/4. székhelyű, által üzemeltetett
www.uristenrajzolok.hu webhelyen lévő webáruházban történő vásárláskor megadott adatok alapján, az
internetes kiskereskedelem törvényi előírás szerinti működtetése. Az adatokat a szolgáltatás és a számlázás
elvégzése céljából kérjük.

Az adatkezelés időtartama arra az időtartamra szól, amíg a vásárlás, a kiszállítás és számlázás ténye
megvalósul. A megvásárolt termék elküldéséig, letöltéséig, illetve a termék sikeres saját gépre
való lementéséig őrizzük meg az adatokat. Bármilyen jogi orvoslásért a Tamási Járásbíróság az illetékes.
A www.uristenrajzolok.hu webhelyen lévő Úristen, rajzolok! Webshopban történő vásárlással a vásárló
hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez amíg a vásárlás ténye, a számlázás és a megvásárolt termék
letöltése megtörténik. Az beérkezett személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át, nem adjuk el.
A webshop böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím,
látogatás időtartama, stb).
Fenti adatokat Arteco House Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a
hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
szeretnéd engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Cookie-k tiltása
esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan
fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A
cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A rendelési folyamat során rögzített adatokat Arteco House Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel.
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a
rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli
törvényben meghatározott időszakra.

