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A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése későbbi
bizonyítása érdekében tárolja, valamin az ezzel kapcsolatos számlázás és kiszállítás céljából.
A Szolgáltató az Ügyfél adatait GDPR előírásinak megfelelően, biztonságosan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki.
A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény (Inftv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el és minden olyan adatot töröl amihez nincs jogalapja.
Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során megadott személyes adatait a Szolgáltató és a
weboldal üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) saját rendszerében kezelje, tárolja és törölje azt.
A Szolgáltató és az Üzemeltető a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során az Ügyfél alábbi személyes adatait rögzíti: név,
lakcím, E-mail cím, telefonszám.
Az internetes megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során a Szolgáltató és az Üzemeltető az alábbi szerződéses adatokat rögzíti:
a megrendelt termékek, azok száma és vételára, a járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja), a termékek átvételének helye, a
termékek átvételének időpontja, a fizetés módja.
Webshop (www.kisa.hu) weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön
az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve
a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más
hasonló programokat helyezhet el.
Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.
A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy
weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:
információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.A Google Analytics
által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név szerint azonosítsa, azonban egy későbbi látogatása
során képes felismerni, az Ön számítógépét, azt, hogy az Ön által használt böngészővel valaki már járt a Weboldalon korábban.
A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el böngészőben. A mérés célja a felhasználói
szokások megismerése, ezáltal a Weboldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező
Felhasználók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése a Felhasználók érdeklődési
körének megismeréséhez, hogy az új tartalmak jobban igazodjanak a keresett információkhoz. A Google hirdetésekkel
kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről itt tájékozódhat. http://www.google.com/policies/technologies/cookies/A sütik
használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a
böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítik: Az Ön által használt IP-cím, a böngésző típusa, a böngészésre
használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), a látogatás pontos időpontja, az előzőleg
látogatott oldal címe, a meglátogatott oldal, al-oldal, használt funkció vagy szolgáltatás, az oldalon töltött idő.Ismételten fel
szeretnénk hívni a figyelmét rá, hogy mivel a sütik elhelyezésének célja elsősorban a honlapunk használhatóságának
megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy a sütik törlése által
előfordulhat, hogy nem lesznek képes honlapunk minden funkciójának, vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és
zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén,
böngészőjében.
Minden böngésző lehetővé teszi a sütik beállításának megváltoztatását, ezért ha engedélyezni vagy tiltani szeretné a sütik
elhelyezését illetve törölni a már elhelyezett sütiket a böngészésre használt eszközén, azt az alábbi linkekre kattintva teheti
meg:
Látogatottság mérés: Az Oldal tulajdonosa a Weboldalra érkező Felhasználót, a látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics
webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a Felhasználónak: melyik
weboldalról érkezik milyen internetes böngésző programot használ milyen operációs rendszert használ milyen monitor felbontást,
színmélységet alkalmaz mely oldalakat nézi meg a Weboldalon mennyi időt tölt az egyes oldalak meglátogatása során milyen
kereséseket végez a Weboldal saját keresője segítségével A Google Analytics bemutatóját megtalálja ezen az oldalon.
http://www.google.com/analytics/product.html
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók
számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal
működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő
színvonalú biztosítását.
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A személyes adatok kezelésére a tájékoztató elolvasásával, hozzájárulást add a látogató, melyet cégünk a GDPR előírásainak
megfelelően kezel.
Az adatvédelemmel és az érintettek jogaival kapcsolatos kérdésekkel az alábbi címre lehet fordulni:
Kisa-Holding Kft.
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 45
Tel:46/507-430
Hatályba lépésének ideje: 2018.május 25.

