Adatvédelmi Szabályzat
A Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató (Gold Jácint BT.) által nyújtott szolgáltatások minde területén,
minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére, vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait
és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartság a személyes
adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) a virágküldés, virágrendelés esetén is.
A rendszer működetése, virágrendelés, virágküldés során, technikailag rögzítésre kerülő adatok : a
felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során
generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. A Felhasználó, a webshopban található megrendelőlap kitöltésével és
elküldésével a Szolgáltató szervere rögzíti, kóddal védett helyen tárolja, hogy a levelezőrendszer
meghibásodása esetén, a megrendelőlapok, megrendelések ne vesszenek el. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal- törvény által kötelezővé esetek kivételével- össze nem kapcsolhatók.
Az adatokhoz kizárólag az adtkezelő fér hozzá és szigorúan a virágküldés, virágrendelés szolgáltatással
kapcsolatban használja fel.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011.évi CXII.tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A
hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Webshop használatával, ill. a
kérdéses adatok önkéntes megadásával ad meg.
Az adatkezelés célja, a webshopban elérhető szolgáltatások: virágrendelés, virágküldés nyújtásának
biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag a megrendelés teljesítése, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem
használhatja és nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok
számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel -a felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel.Bármely felhasználó, e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ha a
nem megfelelő adatok miatt a virágküldés, virágrendelés meghiúsul, ezért a Szolgáltató nem felelős!
Az adatokat alsődlegesen a Szolgáltató és a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak meg ismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik fél részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra
vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben,
ill. a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a megrendeléséek teljesítése,szolgáltatások
igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így ennek érdekében kerül sor e -mail küldésére.
Szolgáltató hírlevelet, reklámüzeneteket nem küld,ill. Felhasználó e-mail címét harmadik fél részére e
célból sem adja ki.
Szolgáltató kötelezi magát az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt ill. kezelt adatok védettek legyenek,ill etőleg
mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását.
Szolgáltató fenntartja a jogot,hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa.A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

