Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés
A Thuasne Hungary Kft. igyekszik gondoskodni arról, hogy adatai biztonságban
legyenek. A következőekben arról olvashat, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük
személyes adatait. Kérjük, hogy az Adatvédelmi irányelvünkben történt változásokat
kísérje figyelemmel weboldalunkon.

Vásárlók adatainak kezelése
A személyes adatok Webáruházról való gyűjtésének célja, a Thuasne Hungary Kft.
jelenlegi és potenciális vásárlóival való kapcsolatának kezelése és nyomon követése, és
az esetleges kérések és kérdések megválaszolása.
Az Ön adatait kizárólag a Vállalat azon tárgyalópartnerei kapják meg, akiknek ismerniük
kell ezeket az adatokat ahhoz, hogy a legmegfelelőbb módon kezelhessék az Ön kérését.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvénnyel összhangban Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk
tárolt személyes adatairól. Amennyiben egy adat helytelen vagy hiányos, Ön kérheti,
hogy az információt javítsuk vagy távolítsuk el. Az adatokat nem távolíthatjuk el, ha azok
megtartását törvényi előírások, például számviteli szabályok rögzítik, vagy ha az adatok
megtartását más törvényi alap, például rendezetlen adósság indokolja. Bármikor
visszavonhatja a nekünk adott engedélyét, hogy adatait marketingcélokra használjuk.
Kapcsolatba léphet velünk, ha e-mailt ír a medpont@med-pont.hu címre.

Hogyan használjuk a személyes adatait?
Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:
-

Az Ön személyes MED-PONT fiókjának létrehozása és kezelése

-

Az Ön rendeléseinek feldolgozása és a visszáruk kezelése online
szolgáltatásunknál

-

Értesítések küldése a kiszállítás állapotáról

-

Hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, ha az áru kiszállításakor problémába
ütköznénk

-

Hogy megválaszolhassuk kérdéseit, és értesíthessük az új vagy megváltozott
szolgáltatásokról

-

Marketingajánlatok küldése, például hírlevelek vagy katalógusok

-

Az online játékok nyerteseinek értesítése

-

Elemzések készítése, hogy Önre szabott marketingajánlatokat és információkat
küldhessünk

-

Annak ellenőrzése, hogy Ön betöltötte-e az internetes vásárláshoz törvényben
előírt életkort

Remarketing és sütik használata
A Webáruház „sütiket” alkalmazhat és a Webáruházat felkereső számítógép IP-címe
elmentésének technológiáját.
A "sütik" olyan adatfájlok, amelyeket egy webszerver küld az Ön számítógépére, és
amelyet a számítógépe merevlemeze eltárol. Ezek az adatfájlok lehetővé teszik az Ön
Webáruházon történő böngészésére vonatkozó adatainak rögzítését (a megtekintett
oldalak, a megtekintés dátuma és ideje, a számítógép és a böngésző típusa, internethozzáférés stb.), ami azt szolgálja, hogy a következő alkalommal, amikor felkeresi a
Webáruházat, könnyebben tudjon rajta böngészni, és az elvárásainak megfelelő
információkat nyújthassa

a Webáruház. Emellett a „sütik” lehetővé

teszik a

Webáruháznak, hogy online hirdetéseken keresztül, különféle kereső alkalmazásokon,
közösségi média platformokon és egyéb külső szolgáltatók oldalain, illetve internetes
webhelyeken olyan és ahhoz hasonló termékeket és/vagy egyéb tartalmat ajánljon
Önnek, ami iránt korábban kattintással már kifejezte érdeklődését.
Önnek lehetősége van böngészőjét beállítani úgy, hogy értesítse a "sütik" használatáról
és adott esetben elutasíthassa azt. Amennyiben elutasítja a "sütik" használatát, a Vállalat
nem tudja garantálni, hogy a Webáruház látogatása optimális lesz, előfordulhat, hogy
egyes tartalmak és funkciók nem lesznek elérhetők.
A Google által a hirdetések megjelenítéséhez felhasznált információkat ezen az oldalon
tudja szabályozni: http://www.google.com/settings/ads.

Egyéb internetes oldalakkal való kapcsolat
A Vállalat nem vállal felelősséget azon internetes oldalakon elérhető tartalmakért,
amelyekre a Webáruház hivatkozást tartalmaz, vagy amelyekkel a tudta nélkül kapcsolat
létesült. A Webáruházon hivatkozott egyéb internetes oldalak felkeresése a felhasználó
felelőssége. A Vállalat továbbá nem vállal felelősséget az olyan harmadik internetes
oldalak által tartalmazott információkért, amelyek a Webáruházra irányító
hivatkozásokat tartalmaznak.
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