Adatvédelemi nyilatkozat

A webáruház használata során a halompenztargep.hu részére rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban
az esetben amennyiben (a halompenztargep.hu alvállalkozója számára pl:futárszolgálat )
a megrendelés kézbesítéséhez ez szükségessé teszi. A webáruház böngészése folyamán
technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás
időtartama, stb.). Ezen adatokat kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott
esetben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.
Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem
használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó
böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat
nem kerül tárolásra.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat az eurospenztargep.hu megrendelés
teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain
leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott
adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben
meghatározott időszakra.
A webáruház böngészése, illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás
során megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott
elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor írásban kérheti.
A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek)
révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek csak az adott oldal
meglátogatásának tényét és idejét tárolják, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a
felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket
jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek
internetes webhelyein.
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google
cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative
leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja
az Ap Cash Centrum Kft. által üzemeltetett www.halompenztargep.hu Webáruház
általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72458/2014
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári
törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.)
kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

