Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem
Nagyra becsüljük bizalmát, éppen ezért a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal és a biztonsági előírások betartásával igyekszünk
személyes adatait az illetéktelen hozzáférésektől megvédeni. Személyes adatait ezen a weboldalon csupán a technikailag szükséges
terjedelemben tároljuk.
A tárolt adatokat semmi esetre sem értékesítjük vagy adjuk ki más célból. A személyes adatokat a megrendelési folyamat keretében,
az egyéni ügyfélhozzáférés regisztrálása érdekében, hírlevelünk elküldése céljából, valamint kapcsolattartási ügyekből kifolyólag
használjuk, és bizalommal kezeljük.

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. Subunit Kft. fenntartja magának
a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Subunit Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg
nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses
adatok önkéntes megadásával adja meg.
Subunit Kft., harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A
megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég (jelen esetben a Posta futárszolgálata, időszakosan egyéb szállító)
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 Subunit Kft. 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. Tudomásul veszik, hogy a rendelés együtt jár a regisztrációval.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján Subunit Kft. 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. Subunit Kft. egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési
tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak
linkek más, külső oldalakra.
Subunit Kft. nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Subunit Kft. által
működtetett webáruházra vonatkozik.
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 e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken
tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés
céljából adatfeldolgozóként tárolja.
A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 0109-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, 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 a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és
adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám:
24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó
vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül.
Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet,
mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi
feltételek mellett.
A Subunit Kft kijelenti és lenyilatkozza, hogy Társaságunk a Megrendelővel kötött szerződés kapcsán kezeli a Megrendelő és az általa
megadott személyek adatait, mint Adatkezelő. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében más a Subunit Kft-n kívüli személy is
adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési célnál kerül feltüntetésre. A Subunit Kft kijelenti, a Megrendelő
pedig elfogadja, hogy a Subunit Kft a további adatkezelőknek mindenképpen továbbadhassa adatait a megrendelés teljesítése vagy
minőségbiztosítási érdekek miatt:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2)
GLS Worldwide
Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)
Subunit Kft (2100 Gödöllő Petőfi tér 11)
Könyvelő cég
szállítmányozási cégek
A Megrendelő felelős az általa megadott személyes adatokra vonatkozó jogosultságainak törvényességéért.
A Subunit Kft kijelenti és nyilatkozz továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a Társaságunk Általános üzleti feltételeiben
foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különös figyelemmel az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, a postai
szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törcény speciális rendelkezéseire.
A Subunit Kft kijelenti, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenysége során az előző pontban foglalt
jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett igyekszik eljáni és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi - szerződött - és
jövőbeni - szerződő - releváns partnerünktől is.
A Subunit Kft kijelenti és lenyilatkozza, hogy mindent megtesz - az adatkezelés megkezdése előtt - annak érdekében, hogy a
tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval
rendelékezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető
jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről. Ezen törekvédünk során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé
kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját.
A Subunit Kft az adatkezelés során a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs
önrendelkezési jogát. E szándékünk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel
összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összefyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja
a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi
azokat.
A Subunit Kft nyilatkozik továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, olyan releváns partnereket (alvállalkozókat) veszünk
ígénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott
követleményeknek.
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