Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatvédelmi nyilatkozat célja
A Hungexwin Kft.,(7773, Villány, Táncsics M. u. 8) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri
el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint
az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Hungexwin Kft. fenntartja magának a
jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő
időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük,
írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Hungexwin Kft. elkötelezett ügyfelei és
partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Minta Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja. Hungexwin Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1. Adatkezelő adatai
A Hungexwin Kft. a minden beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt, az
adatszerzéstől számított 5 év elteltével töröl.
Név: Hungexwin Kft
Székhely: 7773 Villány, Táncsics M. u .8
Cégjegyzék szám: 02-09-077914
Adószám: 23525360-2-02
E-mail cím: maul@maul.hu
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos
magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden
esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő
biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

2. Kezelt adatok köre
Bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett,
akár közvetlen módon azonosítható (név, cím, telefonszám, email cím.)

3. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, például a megrendelések
teljesítése, számlázás, a hírlevél küldése.

3.1 Hozzájárulás
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
3.2 Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
3.3 Érintettek köre
Az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek.
Szolgáltatások igénybevétele a weboldalon és számla kibocsátását igénylő szolgáltatás
igénybevétele esetén számlázási adatai. (számlázási név és cím) Kiszállítást tartalmazó
szolgáltatás igénybevétele esetén a csomagfelvétel helye és ideje, a szállítási cím és idő,
illetve valamennyi, a csomagszállító részére előzetesen megadott információ az igénybe vett
szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól. Társaság kizárólag 18. életévét betöltött
természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is e körülménynek
megfelelően alakította ki.
3.4 Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye
– A társaság munkatársai,
– Külső szállító esetén, annak szállítmányozási munkatársai, azonban azokat nem teszik
közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

3.5 Az adatkezelés időtartama
A rendelés során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően
határozatlan ideig megőrzésre kerülnek. Az Ügyfél maga jelzi leiratkozási szándékát, mellyel
adatai törlésre kerülnek. Fenti rendelkezések nem érintik jogszabályban meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését.
3.6 Adatok módosítása.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az esetleges adatváltozást, vagy rendelés módosítását, telefonon, e-mailben, illetve személyesen
kezdeményezheti. Ezen kéréseknek a Társaság, 2 munkanapon belül eleget tesz.

4. Adathordozhatósághoz való jog
Újdonság az Európai Unió 2018. május 25-étől alkalmazandó adatvédelmi rendeletében
(GDPR) az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében az érintett visszaszerezheti és
továbbadhatja a korábban az adatkezelőnek átadott adatait. A Társaság a Felhasználók személyes
adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az
igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik
személyek köre részére továbbítja.

5. Az ügyfél jogai
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF ben meghatározott
módon.
Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.
A szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos
kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken
keresztül. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy
azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül törli az adatokat, ez
esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.
számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges
időtartamig megőrzi.
Az ügyfél, bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét
is.
Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait
adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató
jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden
tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

6. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a társaság az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy
átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Szolgáltató fenntartja a
jogot, hogy jelen szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A
módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással
elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

7. Cookie-k (Sütik)
Feladata
- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú
sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a
sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.

