Adatkezelési tájékoztató
Adatok kezelése
A Szolibolt.hu webáruházat at E-Sun kft. (1119 Budapest Etele út 69 és 65.) üzemelteti.
Az E-Sun kft a vásárlói által megadott adatokat a lehető legnagyobb gondossággal és bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban. Az E-Sun kft célja a vásárlói személyes adatok védelme.
Az E-Sun kft. a webáruházban történő regisztrálás és megrendelés során megadott adatokat kizárólag a számlázáshoz, a megrendelt
termék szállításához, valamint a megrendelés tartalmának későbbi bizonyítására használja fel. Az E-Sun kft. a regisztrálás és
megrendelés során megadott adatokat egyéb célra nem használja fel. Az E-Sun kft a vásárlók által megadott adatokat harmadik
félnek nem adja át, kivéve ha az a megrendelés teljesítéséhez szükséges - Magyar Posta, Pick Pack Pont, Webox. Az E-Sun kft a
regisztrációját és abban megadott minden személyes adatát a szolibolt@szolibolt.hu email címre küldött írásos kérelem esetén törli,
ennek a kérelemnek legfeljebb 2 munkanapon belül eleget tesz. Az E-Sun kft az adatokat működési ideje alatt tárolja.
A megrendelés rögzítéséhez és elküldéséhez szükséges adatok
(melyeket később a lap tetején található Profil fül alatt érhet el/ módosíthat):
e-mail cím, jelszó, mint regisztrációs adat,
telefonszám, mint kapcsolattartó adat,
név, ország, irányítószám, település, utca, házszám, cég esetén adószám, mint számlázási adat.
A megrendelés nyomonkövetésével kapcsolatos adatkezelés
A szolibolt.hu webáruház rendszere lehetővé teszi, hogy a regisztrált felhasználók nyomonkövethessék az eddigi megrendeléseiket,
visszanézhessék azok tartalmát és teljesítési állapotát, igény esetén egy a múltban leadott megrendelést egy kattintással újra
leadhassanak, melyek megvalósításához a következő adatok tárolására van szükség:
megrendelés azonosító,
megrendelés dátuma,
megrendelés végöszege,
rendelés állapota,
a megrendelések száma,
eddigi rendelések összege,
a kapcsolattartó adatai,
a számlázási adatok,
választott fizetési mód,
választott szállítási mód.
Hírlevél küldő szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az E-Sun kft. a webáruháztól a vásárló által kért hírlevél küldés esetén megadott adatokat kizárólag hírlevél küldéshez használja fel.
Az E-Sun kft. a hírlevél kérésekor megadott adatokat egyéb célra nem használja fel. Hírlevelet kizárólag annak küldünk, aki
feliratkozott hírlevél küldő szolgáltatásunkra. Hírleveleinkben kizárólag a Szolibolt.hu termékeiről, akcióiról és működéséről
tájékoztatjuk vásárlóinkat, más cégek által küldött reklámanyagokat nem küldünk.
Hírlevél küldő szolgáltatásunkról/ra bármikor le illetve fel lehet iratkozni.
A hírlevélküldő szolgáltatásról való leiratkozás menete:
1.
2.
3.
4.

Leiratkozási szándék esetén (bejelentkezés után) kérjük kattintson a Profil fülre az oldal tetején,
kattintson az adatmódosítás fülre,
a lap alján egy kattintással törölje a hírlevél szolgáltatási kérelmét,
a törlés a lap alján található modosítás gomb egyszeri megnyomásával azonnal aktiválódik.

A hírlevél küldő szolgáltatásra történő feliratkozás menete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Feliratkozási szándék esetén (bejelentkezés után) kattintson a Profil fülre az oldal tetején,
kattintson az adatmódosítás fülre,
a lap alján egy kattintással jelölje be a hírlevél szolgáltatási kérelmét,
a kérelem a lap alján található módosítás gomb egyszeri megnyomásával elküldésre kerül,
a regisztrációnál megadott e-mail címre küld a szolibolt.hu webáruház egy visszaigazolást kérő levelet,
a levélben található linkre kattintva megerősíti a szándékát, hogy szeretne a szolibolt.hu webáruháztól hírlevelet kapni és a
hírlevélküldő szolgáltatás aktiválódik.

Belépési jelszó, mint regisztrációs adat kezelése
A belépési jelszó elfelejtése esetén a szolibolt.hu rendszere egy emlékeztetőt küld a regisztrációhoz megadott e-mail címre, melynek
menete:
1.
2.
3.
4.
5.

Kattintson a belépés gombra,
a megjelenő Belép/Regisztráció cím alatt kattintson az "Elfelejtettem a jelszavamat" mondatra,
a megjelenő új jelszó ablakban írja be az e-mail címet (amit a regisztrációhoz adott meg),
a szolibolt.hu webáruház rendszere autómatikusan generál egy ideiglenes jelszót, mellyel beléphet a saját profiljába,
a saját profilba való belépéskor megadhatja/módosíthatja jelszavát.

A Szolibolt.hu webáruház oldalainak látogatásával és megrendelés feladásával mindenki elfogadja és önmagára érvényesnek tartja a
Szolibolt.hu webáruház vásárlási feltételeiben rögzítetteket és az E-Sun kft. adatkezelési elveit.

A szolibolt.hu webáruház oldalain található tartalom tulajdonjoga
A Szolibolt.hu webáruház oldalain található minden nemű tartalom a Szolibolt.hu webáruházat üzemeltető E-Sun kft. tulajdona. A
Szolibolt.hu webáruház oldalain található információkat bármilyen célra felhasználni kizárólag az E-Sun kft előzetes engedélyével
lehet.

