Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
A Tonica Fashion Magyarország Kft, mint a honlap és a webáruház üzemeletetője (továbbiakban: Üzemeltető)
tiszteletben tartja a hatályos adatvédelmi jogszabályokat, az oldalon regisztráló tagok és a honlap látogatói
(továbbiakban: Felhasználók) személyes adatainak védelme érdekében.
A szabályok kialakításakor, illetve az üzemeltetési feltételek meghatározása során az alábbi törvényeket vettük
figyelembe:
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
- 2001. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról

Személyes adatok védelme
Az Ön személyes adatainak védelme az Üzemeltető (Tonica Fashion Magyarország Kft.) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A
weboldalunk és webáruházunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és
feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez
elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat).
Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Adatközlés
Az adatközlés önkéntes, bármely Felhasználó bármikos jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok
helyesbítését vagy törlését igényélni a Tonica Fashion Magyarország Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 123. III/13., vagy az
info@tonicafashion.hu e-mail címre küldött levélben.
A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk!
Az adatkezelést érintő panassszal a bíróságnál, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: + 36 (1) 391 - 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hírlevél
Üzemeltető kijelenti, hogy kéretlen reklámlevelet nem küld a regisztrált felhasználóknak.
Felhasználó az Üzemeltető webáruházában történő regisztrációjával, és a hírlevélre történő feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy
Üzemeltető Felhasználó adatait a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolodóan elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás,
közvetlen üzletszerzés, reklámküldés, az online vásárlókkal létrejött szállítási szerződés teljesítése, illetve hírlevél formájában az
esetleges akciókról való tájékoztatás érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett használja.
Hírlevele tartalmazhat reklámokat, melyek a tevékenységével kapcsolatosak.
Üzemeletető lehetőséget biztosít a hírlevélről történő leiratkozásról, melyet 5 munkanapos feldolgozási időn belül a Felhasználó
kérésére teljesít.

Adatkezelés
Üzemeltető az alábbi adatokat tartja nyilván:
- Név
- Szállítási, számlázási cím
- Elérhetőségi telefonszám
- e-mail cím

