Adatkezelési tájékoztató
A Coffee - Fiesta Bt a vásárlók adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja
és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett
az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

Személyes adatok kezelése
A webáruház kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen
adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) kizárólag a vásárlás és a rendelés címzetthez való
eljuttatásához van szükség. Adatai megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő
felhasználásához. A Szolgáltató a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a Felhasználó személyes adatait,
amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a Felhasználó az adatok kezeléséhez való
hozzájárulást vissza nem vonja.
A Coffee - Fiesta webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. Ez esetben a rendelés átvétele és lezárása után az
adatokat nem őrzi meg a Szolgáltató.
A Szolgáltató a személyes adatokat semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, - a szállítással megbízott cégen kívül harmadik
személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.
A Coffee - Fiesta webáruházban lehetőség van hírlevél küldést kérni. A hírlevél feliratkozásakor a Coffee - Fiesta Bt részére
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név, e- mail cím) bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára. Az adatok
megadása önkéntes, azok megadása és rögzítése - feldolgozása az e-mail-ben történő tájékoztató küldés megadásához szükséges. A
Coffee - Fiesta Bt a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és
sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.
Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok:
név
e-mail cím
Hírlevélre feliratkozhat vagy leiratkozhat a Felhasználó a www.coffee-fiesta.com oldalon a Hírlevél boxban. Hírlevélre történő
feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldését követően a megadott e-mail címre a rendszer egy
megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, melyre történő kattintást követően igazolható illetve erősíthető meg a feliratkozás. A
hírlevélről történő leiratkozás szintén a www.coffee-fiesta.com oldalon vagy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken történő kéréssel
lehet. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím a levelezési listáról. A
Coffee - Fiesta Bt által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű, aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet. Harmadik
fél ajánlatát nem továbbítjuk.

Statisztika
A weboldalböngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
Ezen adatokat a Coffee - Fiesta Bt kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A
Szolgáltató által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a
http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát,
letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben,
vagy egyáltalán nem használhatóak.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó
számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet
azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által történő törlésig került
tárolásra.

Jogorvoslat
Amennyiben azt tapasztalja, hogy nem az itt megjelöltek és jogszabályok szerint kezeljük adatait, észrevételét juttassa el hozzánk email-ben (info@coffee-fiesta.com).
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: http:// www.naih.hu

