Adatkezelési tájékoztató
1. A személyes adataid kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és
elérhetőségei:
Brjeska Dóra
Székhelye: 1114 Budapest, Orlay utca 3.
Adószáma: 56910452-1-43
A további elérhetőségeket a honlapon (www.thepop.hu) találod.

2. A kezelt személyes adataid:
Nevedet, e-mail címedet, telefonszámodat és címedet kezelem.

3. A személyes adataid tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja:
A személyes adataidat abból a célból kezelem, hogy az általad megrendelt termékeket eljuttathassam hozzád. A The Pop nem küld
marketing leveleket, kizárólag a rendelések ügyintézésére használom. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, amelyet azáltal
adsz meg, hogy regisztráltál a webshop-ban, regisztráció nélküli rendelés esetén a rendelés leadásával.

4. A személyes adataid címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A személyes adataid címjettje a webshop tulajdonosa, azonban a csomag eljuttatásához harmadik fél, mint adatfeldolgozó vesz részt
a folyamatban. Személyes átvétel esetén az átvételi pont munkatársa, csomagküldés estén pedig a szállítást végző cég (Magyar
Posta Zrt.) kapja meg a szükséges adatokat.

5. A személyes adataid tárolásának időtartama:
Regisztrációdat bármikor törölheted. A rendeléseddel kapcsolatos személyes adatokat az adott év SZJA bevallását követően, június
30-án törlöm.

6. A hozzájárulásod visszavonása:
Regisztrációdat bármikor visszavonhatod a a webshop erre megfelelő oldalán. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációd visszavonása nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelésünk jogszerűségét.

7. Külső szolgáltató:
A The Pop a szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan Tartalomkezelőt vesz igénybe, akivel együttműködöm.
A Tartalomszolgáltató rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában
foglaltak az irányadók.
Szolgáltató: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Telefon: +36-99/200-200

8. A személyes adataiddal kapcsolatos egyéb jogaid:
Jogod van kérelmezni tőlünk a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését.

9. Cookie-k:
A webshop a működéséhez szükséges, és marketing célú cookie-kat használ. A működési cookie-k az áruház alapvető funkcióihoz
használatosak, ezek nem alkalmasak személyes azonosításra. A weboldalra látogatáskor ki kell választanod mely cookie-kat
engedélyezed az oldal számara. Ezt a hozzájárulást az oldal alsó “Cookie” sávjában bármikor visszavonhatod.

10. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
Jogod van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszám: +36 1 391-1400

