Adatvédelemi Nyilatkozat
A szolgáltatássokkal és az ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok gyors, megbízható
lebonyolítása érdekében cégünk elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz.
A riekershop.hu üzemeltetője a KCM Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez
fűződő alkotmányos alapjogot, mely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak
felhasználásáról.

Adatkezelő:
Név: KCM Kft.
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 6.
adószám: 13542780-2-08
cégjegyzékszám: CG 08-09-021164

Webáruház adatkezelési nyilvántartási szám: kérvényezve
Hírlevél adatkezelés nyilvántartási szám: kérvényezve

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok megtartásával kezeljük. Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak
védelmét szolgáló irányelveink.
-

Tiszteletben tartjuk az Ön magánszféráját.
Cégünk kizárólag jogszabályi kereteken belül használ vagy tárol személyes adatokat.
Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal.
A KCM Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít melyeket Ön, önkéntesen ad meg a
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igény teljesítésére.
Személyes adatait kizárólag jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban jogszerű,
egyértelmű célokra és ezek megvalósulásának időtartamáig használjuk fel.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatainak feldolgozása során
Különös figyelmet fordítunk az alábbi törvények előírásainak betartására.

-

1998.évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során (Strasbourg 1981 január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről)
a Polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi
LXVI. Törvény valamint
A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995.évi CXIX. törvény

Az Ön adatainak felhasználása:
A riekershop.hu az Ön személyes adatait kizárólag előre meghatározott célokra használja
fel.
Adatait bizalmasan kezeljük, és a hatályos jogszabályok alapján az alábbi megengedett célra
tároljuk, használjuk fel.
o
o
o

Termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítése
Önnel történő kapcsolatfelvétel
Hírlevelek, ajánlatok küldése

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő érintett ismerheti meg, ezen felül cégünkkel
szerződött szállító partnerünk, mely a kiszállítást végzi és adatait bizalmasan kezeli, azokat
harmadik személynek nem adja tovább.
A szolgáltatás igénybevétele során megadott adatszolgáltatás önkéntes.

Kérésére az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, illetve
azokat módosítjuk.
Kérelmére a felhasználás céljának megvalósulása után személyes adatait adatbázisunkból
30 napon belül töröljük. Ennek elmulasztása esetén lehetősége van bírósághoz fordulni az
információs jogról és az információszabadság egyes kérdéseiről szóló 2011.évi CXII. törvény
előírásaival összhangban.

Biztonság:
A KCM Kft. technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a
rendelkezésre bocsátott személyes adatait ne lehessen véletlenül vagy szándékosan
megváltoztatni, megsemmisíteni, azok ne vesszenek el, valamint illetéktelen személy ne
férhessen hozzá.

A www.riekerwebshop.hu domain a hosteurope.de 92.51.163.125 ip-című virtuális szerverén
van elhelyezve (Németország).

Jelen adatvédelmi nyilatkozat jogszabályi hátterének jövőbeni változása esetén, mindenkori
hatályos jogszabályok érvényesek.

