Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
A megrendeléssel és a számlázással, hírlevélllel kapcsolatos adatkezelés
A webáruház használata során személyes adatokat közölsz velünk. Mi jogi megfogalmazásban adatkezelőként végezzük a személyes
adataid a kezelését, mivel mi határozzuk meg az adatkezelés céljait és eszközeit.
Vállalkozás név: Iványi Zsófia EV.
Székhely: 2600 Vác Hanusz utca 23.
Adószám: 69314131-1-33
Cégjegyzék szám:
Bejegyző bíróság:
Webáruház domain: shop.bohodesign.hu
E-mail: info@bohodesign.hu
Telefon: +36 30 984 4326
Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét.
Egy egyszemélyes vállalkozás esetében nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, az adatkezelés jogszerűségét, átláthatóságát
és biztonságát nélküle is képes vagyok garantálni.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontjával összhangban a Te hozzájárulásod, valamint – hozzájárulás visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja
alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA
Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, a vásárlóink számára átlátható módon kezelek.
Csak egyértelmű céllal gyűjtök adatokat, amiről tájékoztatom is az érintetteket.
Soha nem gyűjtök több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez.
Mindent megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a
lehető legrövidebb idő alatt helyesbítem vagy törlöm.
Az adatokat csak korlátozott ideig tárolom, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor törlöm vagy anonimizálom azokat.
A webáruház csak 16. életévét betöltött személyektől gyűjt adatokat. Kérjük, ha Ön 16 év alatti személy, akkor ne használja
webáruházat, vagy kizárólag akkor használja, ha szülői felügyeletet gyakorló személy a hozzájárulását adta.
Adatkezelési tevékenységek:

Hírlevélküldés
Érdeklődők tájékoztatása aktuális ajánlatainkról
Kezelt adatok: Név, e-mail cím
Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)
Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Hozzászólások gyűjtése blogbejegyzéshez
Vásárlók támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése, vásárlói bizalom erősítése
Kezelt adatok: Név, e-mail cím
Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)
Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Termék értékelés/vélemény fogadása
Vásárlók támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése
Kezelt adatok:
Név, e-mail cím, 1-5 értékelés, rövid vélemény, kifejtett vélemény, ajánlás ténye
Jogalap:
Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)
Tárolás időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig

Termékkel kapcsolatos kérdés fogadása
Vásárlók támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése
Kezelt adatok: Név, e-mail cím
Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)
Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

E-mail ügyfélszolgálat
Érdeklődők és vásárlók támogatása
Kezelt adatok
Név, e-mail cím, üzenet
Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban
az érintett

Élő chat ügyfélszolgálat
Érdeklődők és vásárlók támogatása
Kezelt adatok: név

Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban
az érintett

Rendelés állapotfrissítés üzenet e-mailen
Vásárló tájékoztatása a rendelés állapotáról
Kezelt adatok
Név, e-mail cím
Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
8 év

Rendelések kezelése
A vásárlók által megrendelt termékek/szolgáltatások teljesítése
Kezelt adatok
E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a rendeléshez kötelező az
adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerződés teljesítése)
Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
8 év

Telefonos ügyfélszolgálat
Érdeklődők és vásárlók támogatása
Kezelt adatok
Név, telefonszám
Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban
az érintett

Ügyfélszolgálat webes űrlapon keresztül
Érdeklődők és vásárlók támogatása
Kezelt adatok
Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet
Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban
az érintett

Vásárlói fiók létrehozása
Rendelés leadás, korábbi rendelések áttekintése, újrarendelési lehetőség biztosítása a vásárlók számára, kedvezményes pontgyűjtés
Kezelt adatok
E-mail cím, jelszó, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó, számlázási adatok
Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
A vásárló kérésére történő törlésig (megjegyzés: ha történt rendelés a fiókból, akkor a további adatkezelés hatására a vásárló adatait
lehetséges, hogy a fiók törlése után is tároljuk).

Számlázás
A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása
Kezelt adatok
E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó
Jogalap
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Tárolás időtartama
8 év

Hálózati forgalom megfigyelése
Hálózatbiztonság garantálása
Kezelt adatok
IP cím és a böngésző user agent karakterlánca
Jogalap
Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)
Tárolás időtartama
3 nap

Vásárlói visszajelzés kérése
Vásárlók támogatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése
Kezelt adatok
Név, e-mail cím, telefonszám
Jogalap
Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)
A megrendeléshez a webáruházban kosárba helyezés után regisztrációra, vagy reisztráció nélküli megrendelésre van szükség, de
mindkét esetben személyes adatok kitöltésére van szükség, melyhez adatfeldolgozót veszek igénybe. Az adatfeldolgozó adatai:
UNAS online Kft H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
unas@unas.hu +36-99/200-200
A házhozszállítást az alábbiak egyike biztosítja:
– Magyar Posta
– Fürgefutár

4. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés
Ha szeretnél értesülni az induló foglalkozásokról, akciókról, játékokról, újdonságokról, feliratkozhatsz a hírlevelemre. Ez egy nem
kötelező, önkéntes feliratkozás, melynek nincsenek feltételei és bármikor le is tudsz iratkozni a hírlevelekben megtalálható
leiratkozási linken keresztül. Hírlevelet addig kapsz tőlem, amíg le nem iratkozol.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a te hozzájárulásod.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy híreket, információkat, kedvezménylehetőségeket és marketing célú üzeneteket küldjünk a
feliratkozóknak.
A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím. Teljes neved nem kötelező megadni, csak azért kérem el, hogy személyesebben szólíthassalak meg a hírlevélben. Email címedre pedig azért van szükség, mert emailben küldök hírlevelet.
A hírlevélküldéshez adatfeldolgozót veszek igénybe. Az adatfeldolgozó adatai:
Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásod visszavonásáig.
5. Az online tanfolyamhoz szükséges adatok
Amennyiben online tanfolyamra jelentkezel, szükséged lesz a bohodesign.hu oldalon egy regisztrációra, csak ezzel
tudsz belépni a tanfolyami szobába.
Kezelt adatok
Név, e-mail cím, felhasználónév (jelszót megadsz, de azt nem tároljuk)
Jogalap
Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
Tárolás időtartama
visszavonásig
6. Az adatkezelés során Téged megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül megillet:
a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.
Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhetsz az Adatkezelőtől a személyes adataid kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztat a kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelés időtartamán belül kérheted, hogy az Adatkezelő a személyes adataidat helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Lehetőséged van a személyes adataid törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem
terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással
összefüggésben).
Kérheted, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a Tehozzájárulásod nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette
valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatlak emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő
nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhatsz.
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-105939/2016
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő
használatával elfogadod a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi
szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.
ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS ADATFELDOLGOZÓK
A rendelések teljesítéséhez, a webáruház technikai üzemeltetéséhez és egyéb célokhoz külső szolgáltatókat veszek igénybe. Az alábbi
táblázatban láthó, hogy kinek továbbítom az adatokat, kivel végzek esetleg közös adatkezelést, illetve milyen adatfeldolgozókat
veszek igénybe.
Dobos Ildikó
Könyvelés
Magyar posta Zrt és Fürgefutár
Csomagszállítás - futárszolgálat
Szamlazz.hu
online számlázó program
Dima
Tárhelyszolgáltató
Unas
Webáruház szolgáltató

