Adatkezelési Nyilatkozat
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a http://www.shinglas.hu weboldal regisztrált Felhasználói
(a továbbiakban „Felhasználó”) által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (a
továbbiakban „Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok
kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a
Nyilatkozatban rögzített, az Adatkezelőnek a saját rendszerén keresztül a Felhasználó által
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki.

Az Adatkezelő adatai
Az Adatkezelő neve: SHINGLAS Magyarország Kft.
Székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 29. Fszt. 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-278523
Adószám: 14739448-2-42
Elérhetősége: shinglas@chatorna.net

1. Definiciók
személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy
közvetve -azonosítható természetes személy.
felhasználó: Az érintettel egyenértékű.
adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további fel
használásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adat feldolgozóval végrehajtatja.
account: A Felhasználót azonosító felhasználói név és jelszó páros.
felhasználói név: A Felhasználó által megadott egyedi azonosító név.
Az IP-cím (Internet Protocol-cím): egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az Internet Protocol
segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak.

1. Az Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítése, adott esetben bizonyos
szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

2. Az adatkezelés jogalapja
A Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul, hogy az Adatkezelő kezelje a személyes adatait.

3. Az adatkezelés elvei
A személyes adatokat kizárólag meghatározott célból tárolja az Adatszolgáltató, nem adja ki
harmadik félnek és betartja a jogszabályokat. A személyes adatokat nem adja ki az Adatkezelő
harmadik félnek.

4. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok felhasználási céljuk megszűnése után 365 nappal, vagy a felhasználó külön

kérésére ezt az Üzemeltetők törlik

5. A kezelt adatok
a) Feltétlenül szükséges személyes adatok, amelyek nélkülözhetetlenek, ahhoz, hogy egyértelműen
azonosítsa az Adatkezelő a Felhasználót
� egy szabadon választott felhasználói nevet
� egy szabadon választott jelszót
� egy valós e-mail címet
� telefonszám
� Név
� Számlázási cím
� Postázási cím
� Adószám (cég, vagy egyéni vállalkozó esetén)

6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatokat saját szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. Az Adatkezelő
törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt
számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a tárolt adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

7. Adatkezelési hozzájárulás
Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs folyamat során opcionálisan vagy a Felhasználói adatlapon
a későbbiekben az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Nyilatkozatban foglalt személyes
adatait, ezzel egyben hozzájárul adatainak a jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint történő
kezeléséhez. Erről a felhasználót az adatok megadásakor külön tájékoztatjuk és az adatok kitöltésével
egyidejűleg a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakat ismeri és elfogadja.

