Adatkezelési tájékoztató
Ez a Tájékoztató érinti minden ügyfelünket,
aki használja weboldalunkat, információkérés és érdeklődés céljából telefonon vagy elektronikus
úton megkeres bennünket, szolgáltatást igényel vagy terméket vásárol tőlünk, megrendelését leadja,
és ehhez önként megadja személyes adatait a kért szolgáltatás nyújtása, pl. tájékoztatás, helyszíni
felmérés, árajánlat készítése, tüzelő berendezés telepítésének megrendelése, termék megrendelése,
termék kiszállítása stb. érdekében.
Az adatkezelési tájékoztató 2019. július 01. napjától hatályos.
A velünk kapcsolatba lépő ügyfelek személyes adatait csak és kizárólag kapcsolattartás, szerződéses
teljesítés vagy a megrendelt szolgáltatások végrehajtása érdekében használjuk fel. A birtokunkba
kerülő személyes adatokat kizárólag a törvény által előírt ideig tároljuk.
Az adatok kezelője Major László egyéni vállalkozó.
Az adatokat esetenként partnercégeinkhez továbbítjuk, azok saját szolgáltatásuk nyújtása érdekében
– tárhely biztosítás, számlázás, könyvelés, pénzügyi teljesítés, megrendelt termék házhoz szállítása
stb. Ezenkívül adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adunk ki és nem adunk át,
azokat az eseteket kivéve, amikor arra bennünket törvényi előírás vagy jogszabályi rendelet kötelez.
Hírleveleket nem küldünk. Honlapunkon nem alkalmazunk cookie-kat (sütiket).
Nem használunk semmilyen más forrásból származó adatot, kizárólag azt, amit vásárlóink a velünk
való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során, illetve szolgáltatásaink vagy termékeink
megrendelésekor önkéntesen megadnak, és feltétlen szükségesek a kért szolgáltatás nyújtásához, a
szerződéses teljesítéshez vagy a megrendelt termékek kiszállításához.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Major László egyéni vállalkozó
Székhely: 7953 Szentdénes, Petőfi u. 58.
Telephely: 2038 Sóskút, Zalagyöngye u. 37.
Levelezési cím: 7953 Szentdénes, Petőfi u. 58.
Telefon: 06-20/588-3209
E-mail:
MAJORKANDALLÓ cserépkályha kandalló kemence kerti konyha építés:
majorkandallo@gmail.com
PARÁZSVARÁZS kályhásbolt:
kalyhasbolt@majorkandallo.hu

Honlap: http://www.majorkandallo.hu
Adószám: 60290788-1-22
Nyilvántartási szám: 19996889
Adatfeldolgozó partner cégeink listája:
ELIN.hu. Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Tevékenység: Tárhely szolgáltatás, e-mail fiók szolgáltatás
Elérhetőség:
Székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Cégjegyzékszám: 08-09-016359
Adószám: 14315754-2-08
Tel.: +36 70 297 4811
E-mail: info@elin.hu
Weboldal: https://www.elin.hu
Magyar Posta Zrt.
Tevékenység: csomagszállítás
Elérhetőség: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Weboldal: http://www.posta.hu
PONDERA-AUDIT Kft. Székely Krisztina okleveles könyvvizsgáló
Tevékenység: könyvelés
Elérhetőség:
Székhely: 1223 Budapest, Babarózsa köz 3/b
Iroda: 1016 Budapest, Mészáros utca 18.
Levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 18.
Tel.: 30/850-4775; 1/780-1909
E-mail: pondera.audit@gmail.com
Weboldal: http://www.pondera-audit.hu
Google Inc.
Tevékenység: e-mail fiók szolgáltató
Elérhetőség: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok
Weboldal: https://www.google.com
K&H Bank Zrt.
Tevékenység: banki átutalás, pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség: Budapest, Váci út 1, 1062
Telefon: +36 1/20/30/70 3 666 666
Weboldal: https://www.kh.hu

A partner cégek adatvédelmi és cookie szabályzatában további információkat találhat arról, hogy
hogyan használják az Ön adatait.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink iránt – tüzelőberendezések telepítése, használata,
tüzeléstechnikai kiegészítők megrendelése - érdeklődő ügyfelek kérdéseinek
megválaszolása, a megrendelt szolgáltatások megfelelő színvonalú teljesítése.
E célból a szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: érdeklődő neve, telefonos és
e-mailes elérhetősége. Megrendelés esetén a szerződéses teljesítéshez szükséges további
személyes adatok: telepítési, szállítási cím, bankszámlaszám.
Az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelésünk az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló rendeletén, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezésein, ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezésein alapul.
A személyes adatok tárolásának ideje:
A szolgáltató a birtokába került személyes adatokat tájékoztatás, információ nyújtás céljából történő
megkeresés ill. szolgáltatás vagy termék megrendelés esetén 5 évig, egyes esetekben a Számviteli
törvény 169. § előírásának megfelelően 8 évig tárolja elektronikus illetve papír alapú formában.

A személyes adatok védelme:
Személyes adatainak védelme érdekében számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint
például tűzfalak, vírusirtó és kémprogramok elleni szoftver, az adatok titkosítása. Csak azoknak a
munkavállalóknak és partner cégeknek adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez
feltétlenül szükséges.
Papíralapú adatkezelésünket az elvárható gondossággal, illetéktelenek által nem hozzáférhető
helyen tároljuk.
Mindamellett, hogy a megfelelő technikai és szervezési eszközöket használjuk az Ön személyes
adatai biztonságának megőrzéséhez, az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok
biztonságát nem tudjuk garantálni.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Hozzáféréshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje,
pontosan
- milyen személyes adatait;
- milyen jogalapon;
- milyen adatkezelési cél miatt;
- mennyi ideig
kezelik; továbbá, hogy adatainak kezelője
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította a személyes adatait;
- milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatai.
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát kérésére köteles
rendelkezésére bocsájtani.
Helyesbítéshez való jog:
Ön bármikor kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt
érdemlően igazolni tudja a helyesbítendő adat pontosságát.
Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
Ön az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű megjelölésével indokolt esetekben kérheti,
hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.
Tiltakozáshoz való jog:
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint adatkezelő személyes adatait nem a jelen
adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal vagy nem annak megfelelően kezelné.
Törléshez való jog:
Az adatkezelés kapcsán Ön bármikor élhet a törléshez való jogával. Ez irányú kérését adatkezelő
haladéktalanul, de legkésőbb a kérés beérkezését követő harminc nap elteltével teljesíti, kivéve
abban az esetben, ha adatai kezelését és tárolásának időtartamát valamilyen törvény vagy jogi
szabályozás írja elő.
Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán bármely jogával, pl. hozzáférés, helyesbítés,
törlés stb. élni kíván, azt kérjük írásban jelezze felénk, hogy haladéktalanul megtehessük a
szükséges lépéseket.

8. Panasz benyújtásának módja:
Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott
esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult
továbbá pert indítani – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa vagy frissítse és a friss
változatot weboldalain közzé tegye. A módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét
követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos Tájékoztató minden
esetben letölthető a honlapról.

