Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Dorombshop mint adatkezelő a honlapján – annak megfelelő színvonalú működtetéséhez – cookie-kat (sütiket) használ.
A Dorombshop a regisztrált fogyasztók (ideértve a webshopon keresztül történő regisztrációt is) által a regisztráció során megadott
adatait kezeli. Az adatkezelés célja, hogy a fogyasztó által beküldött kosár tartalma alapján a Dorombshop az esetlegesen létrejövő
szerződésről tájékoztassa a fogyasztót, valamint a létrejött szerződést teljesítse, továbbá a fogyasztó részéről történő esetleges nem
teljesítés esetén A Dorombshop által támasztott követelést érvényesítse.
Az adatkezelés további célja lehet az ügyfélkapcsolaton túl a Dorombshop által történő direkt marketing kampány lefolytatása,
hírlevél küldése, időszakos promóció, kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, nyereményjáték szervezése,
továbbá hűségprogram létrehozása és működtetése.
A Dorombshop az itt meghatározott tevékenysége kapcsán csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen.
A Dorombshop minden elvárható módon védi a fogyasztók általa kezelt adatait.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása), melyet regisztráció során ad meg a fogyasztó.
A kezelt adatok köre a felhasználók által a regisztráció során megadott név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, postázási cím, email cím, telefonszám, valamint a felhasználó által a megjegyzés rovatban megadott egyéb adat, információ.
A kezelt adatokat az Aural Művészeti Vállalkozás (Dorombshop) tagjai, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársai,
megbízottai, a szerződés teljesítésében közreműködő más személyek ismerhetik meg a teljesítéshez szükséges módon és mértékben.
A fogyasztó kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy
zárolását. A fogyasztó e jogaival szóban vagy írásban (a fogyasztó minden kétséget kizáró beazonosítását követően) élhet. A
Dorombshop biztosítja annak a lehetőségét, hogy a fogyasztó a honlapon bármikor módosíthassa az adatait, illetve törölhesse a
regisztrációját, mellyel egyidejűleg törlődnek a fogyasztó által megadott adatok.
A Dorombshop a fogyasztó adatvédelemmel kapcsolatos megkeresése és bejelentése kapcsán az Info tv. 15-21. §-ában foglaltaknak
megfelelően jár el.
Ha a fogyasztó nem elégedett a Dorombshop válaszával, akkor személyes adatai védelmé

