Adatvédelmi nyilatkozat a Csipet Land K6. („Társaság”) által fenntartoA
www.csipet.hu weboldalhoz („Weboldal”)
A Weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés
Ön a Weboldalt személyes jellegű információk megadása nélkül látogathatja, és
megismerkedhet a Társaság termékeivel.
Ön jogosult a NemzeC Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni: 1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu.
Bármilyen technikai, illetve adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén kérjük írjon az
csipetland@csipet.hu e-mail címre!
A Társaság a Honlapon található „Üzenj nekünk” opció választása során a jelen adatvédelmi
szabályzat Ön általi elfogadása esetén jogosult az Ön nevét és e-mail címét közvetlen
kapcsola[artás, panaszkezelés, észrevétel, javaslat, érdeklődés, piackutatás, továbbá üzleC
kommunikáció, stb. céljából feldolgozni és nyilvántartani. A Társaság hírlevelet nem küld.
A személyes adatok kezelésének célja az „Üzenj nekünk” opció választása esetén az Ön
részére történő válaszadás. A személyes adatokat markeCng és reklám célokra nem
használjuk fel. Az Ön által megado[ adatokhoz a Társaság dolgozói férnek hozzá, valamint a
munkatársak fele[esei. A személyes adataihoz hozzáférő munkatársak nem jogosultak az Ön
személyes adatait előbbiektől eltérő célra felhasználni, őket Ctoktartási köteleze[ség köC.
Személyes adatokat harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik a törvényben
előírt, hatósági ada[ovábbításokra, azonban minden egyes adatkérés tekintetében a
Társaság az ada[ovábbítás jogalapját ellenőrzi.
A Társaság által kezelt személyes adatok köre az, amit Ön az „Üzenj nekünk” opció választása
esetén megad, jellemzően a teljes név, e-mail cím, valamint az esetlegesen az üzentben
szereplő, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi
CXII. törvényben („Törvény”) meghatározo[ személyes adat.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók, így az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatok
megadása önkéntes, a fenC célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást a Társaság
megado[nak tekinC az üzenetek, panaszok, észrevételek, stb. elküldésével.
Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet, amely alapján a Társaság tájékoztatja
Önt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatokhoz hozzáférők köréről és az adaaeldolgozókról. A tájékoztatás és a személyes adatok
törlése, helyesbítése, módosítása az csipetland@csipet.hu e-mail címen, illetve a 1052
Budapest, Petőﬁ Sándor utca 11. szám alae postai címen kérhető, amelyre a kérelem
benyújtásától számíto[ legrövidebb idő ala[, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszolunk.
Az „Üzenj nekünk” opció választása esetén elküldö[ személyes adatokat a Társaság két évig
őrzi meg, amelyet követően automaCkusan törli.
Adatkezelők, így a Társaság felelősségét is a Törvény rögzíC.

Amennyiben az „Elfogadom az adatvédelmi irányelveket” szöveg előL bokszot kipipálja,
ezzel kijelenO, hogy elolvasta, megismerte, megérteAe és tudomásul veAe az Adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az abban foglaltakhoz. A tudomásul vétel
tényét tároljuk.
Cookie-k:
Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon ún „cookie”-kat (süCket) nem használunk.
Google AnalyCcs
A Google AnalyCcs fáljai a Weboldal monitorozásához szükségesek, valamint információval
szolgálnak a Weboldal felhasználásának módjáról, amelyeket staCszCkák készítésére és a
Weboldal további fejlesztésére használjuk fel. A Google AnalyCcs saját maga által bveállíto[
fájljai az információkat anonim formában tárolják. További információ magyarul: h[p://
www.google.com/analyCcs
A Google AnalyCcs által végze[ követés minden oldalon történő leCltásával kapcsolatban a
h[p://tools.google.com/dlpage/gaoptout angol nyelvű oldalon kaphat segítséget.

