Adatkezelési tájékoztató kiegészítés
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1. A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Kor-Fel Felülettechnológiai Kft (székhely: 1184
Budapest, Teleki u. 110., cégjegyzékszám: 01-09-737942, nyilvántartó hatóság: Fővárosi
Bíróság mint cégbíróság, adószám: 13490535-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját a weboldalán
található web-áruház üzemeltetésével kapcsolatban. A részletes adatvédelmi tájékoztató,
amely a weboldal további oldalaihoz készült a következő linken érhető és olvasható el. Jelen
rövid tájékoztatóban csak a web-áruházra vonatkozó adatkezelési irányelveket foglaltuk
össze.
A http://kor-fel.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) működő web-áruházat a Kor-Fel
Kft. (továbbiakban: vállalkozó) üzemelteti.
A vállalkozó az adatkezelője minden olyan személyes adatnak, amelyet a honlapon
regisztrálók (továbbiakban: felhasználók) a weboldalon, önként, a web-áruházban történő
vásárlási szándék esetén, az ehhez feltétlenül szükséges regisztráció során megadnak.
A vállalkozó elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A vállalkozó, mint adatkezelő kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztató kiegészítés
tartalmát is magára nézve kötelezőnek ismer el, és nyilatkozik arról, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen és az ehhez kapcsolódó részletes
szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok azaz a jelen adatkezelési tájékoztató kiegészítés
érvényes jogi nyilatkozata bármikor megtekinthető a következő linkre kattintva.
A vállalkozó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben nem ért egyet a jelen
tájékoztató kiegészítésben leírtakkal, ne használja a http://kor-fel.hu weboldalon található
web-áruházat. Amennyiben a felhasználónak az adatvédelemmel kapcsolatban további
kérdései lennének, a következő elérhetőségeken tud a vállalkozóval kapcsolatba lépni: korfel@kor-fel.hu, +36 (29) 540-730.

A vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató kiegészítés
módosítására.

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja

2.1. Vásárlás és regisztráció a weboldalon
A vállalkozó az egyszerűsített web-áruházban az általa forgalmazott saválló-, nemesacélok
kémiai felületkezelésére szolgáló vegyi és mechanikai segédanyagokat, vegyszereket árusítja.
A vállalkozó csak cégeket szolgál ki, magánszemélyek kiszolgálását nem végzi, így a kezelt
adatok között a megrendelő neve a céget képviselő ügyintéző. A vállalkozó a forgalmazott
anyagok honlapon keresztül történő vásárlását két módon biztosítja:
1./ A felhasználó a vásárlás idejére, a rendelés visszaigazolása elküldésének időtartamára adja
meg az ehhez feltétlenül szükséges személyes (céges) adatait. A vállalkozó ezen folyamat
lefutását követően a megadott adatokat nem tárolja, törli a rendszerből.
2./ A felhasználó a regisztrációt választva, önként rendelkezésre bocsátja személyes (céges)
adatait, amelyeket a vállalkozó tárol. Ezzel biztosítja azt, hogy egy későbbi időpontban újabb
vásárlási szándékkal visszatérő felhasználónak (vevőnek) már csak be kell jelentkeznie. A
korábban elvégzett regisztráció alkalmával megadott, tárolt adatai a tranzakció idejére ismét
rendelkezésre állnak. A regisztráció folyamata a következő: Az űrlap kitöltése során a név,
cégnév, cím, adószám, telefonszám, e-mail cím és a későbbi belépéshez szükséges jelszó
kerül rögzítésre. Az űrlapon található „Elfogad” (chekbox) mező kitöltése (kipipálása)
kötelező! Az elfogadás azt jelenti, hogy a jelen kiegészítés és a részletes Adatkezelési
tájékoztató tartalmát az ügyfél megismerte és az abban leírtakat elfogadja. Egy négy jegyű
betű-kombináció megadásával biztosítjuk azt, hogy robot program ne tudjon regisztrációt
kezdeményezni. A belépéshez szükséges jelszó elvesztése esetén az „elfelejtett jelszó”
funkció alkalmazására van lehetőség. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó
részéről sikeres bejelentkezés után szabadon módosíthatók. A tárolt személyes (céges) adatok
törlését a felhasználónak a vállalkozó elérhetőségeinek valamelyikén kell kezdeményeznie
(kor-fel@kor-fel.hu, +36 (29) 540-730.).
A megrendelési folyamat során, a regisztrációt, adatmegadást, vagy bejelentkezést követően
kiegészítő adatokat kér a rendszer. Ezek az adatok statisztikai ill. információ közlési célból
kerülnek bekérésre, tárolásra, de semmilyen személyes jelleget nem tartalmaznak.
A vásárlási folyamat egy visszaigazolás e-mailben történő megküldésével zárul. Ez a
visszaigazolás minden szükséges információt tartalmaz, amely a folyamat során megadásra
került. A vásárlás ellenértéke manuális úton kiállított átutalásos (8nap) számlával kerül
kiegyenlítésre. Az árut a vevő részére kiszállítással, vagy postai úton juttatjuk el.
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2.2. Egyéb megkötések
A vállalkozó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a regisztráció, vagy az adatmegadás
során csak saját személyes (céges) adatait adja meg.
A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a felhasználónk
azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat –
bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti
adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -,
amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni
azokat.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes, előzetes és kifejezett hozzájárulása,
amelyre irányuló nyilatkozatot a weboldalon történő regisztrációjakor tesz meg a jelen
adatkezelési tájékoztató kiegészítés elfogadásával. (2001. évi CVIII. tv. 13/A.§ (4) bekezdés,
2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés, 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja)
Az adatbiztonság érvényesülésének követelménye az Info tv. egyik lényeges alapelve,
amelynek érvényre juttatását a vállalkozó mindenekelőtt szem előtt tartja. A vállalkozó az
adatokat a technika mindenkori állásának megfelelően ésszerű intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés és megsemmisülés
ellen.

Budapest, 2018. május 15.
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