Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat - inSpirit Shop
Kik vagyunk?
A weboldalunk címe: https://inspirit.unas.hu
Az oldalt az Agena System Kft. üzemelteti.
Agena System Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Nagy Imre utca 12/B
Adószám: 32061592-1-20
Cégjegyzékszám: 20-09-078375
Vezetve a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
contact@ritartacademy.com
+36-205-591-758

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket
Vásárlói adatok
A termék kosárba helyezése és a megrendelés megkezdése során begyűjtjük az alábbi adatokat, hogy a megrendelt termékek
kiszállítására vonatkozó szerződés létrejöjjön a felek között:
Vezetéknél, keresztnév, email cím, cégnév (ha van), számlázási cím (irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, stb.).
Ha van eltérő szállítási cím, akkor azokat külön mezőben kérjük megadni.
A vásárlók jelszót is megadnak az első regisztrációkor, és a jövőben az email címük és a jelszó használatával könnyedén beléphetnek
a fiókjukba, ahol követhetik a korábbi rendeléseiket.
Mindezen adatokat törvényi előírás szerint gyűjtjük és tároljuk.

Hozzászólások, vélemények
Hozzászólás vagy vélemény beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a
böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Sütik
Ha hozzászólást vagy véleményt adsz a honlapon, akkor bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed
eltárolásával egy úgynevezett sütiben (cookie). A tárolás a te kényelmi célodat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor vagy
véleményezéskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek nincs lejárati idejük, de a felhasználók a saját
böngészőjük beállításaiban kezelhetik a sütiket külön is (pl. minden böngészőbezárásnál törlődjenek, vagy időszakosan törlődjenek –
általában a felhasználók folyamatosan használatban tartják a sütiket, hiszen így kényelmes számukra.)
A sütik a vásárlási adatokat is meg tudják jegyezni, de nem mindet, a teljes körű adatmegjegyzéshez mindenképp vásárlás és ezzel
egyidejűleg fiók létrehozás is szükséges, melyen keresztül a felhasználók könnyedén menedzselhetik a saját megadott adataikat.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A
külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot (Pl.
Facebook like gomb).
Ezek a külső webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot
használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be
vagyunk jelentkezve arra az oldalra. Minden ilyen esetben tájékozódj az adott, külső tartalmat vagy szolgáltatást szolgáltató weboldal
adatvédelmi tájékoztatójából is!

Analitika
Az oldalon a Google Analytics, a Google Ads és a Google Search Console és a Facebook analitikai eszközeit használjuk arra, hogy még
fejlettebb felhasználói élményt tudjunk nyújtani számodra. Ezek a rendszerek adatokat gyűjtenek a felhasználókról, de mi ezekhez az
adatokhoz csak deperszonalizálva férünk hozzá, statisztikai adatként.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?
Senkivel. Harmadik félnek nincs hozzáférése a felsorolt adatoktípusokhoz.

Feliratkozás értesítőre
A fejlett és közvetlen kommunikáció érdekében a listamester.hu oldal zárt rendszerén keresztül tarthatjuk veled a kapcsolatot, ha
feliratkozol az újdonságainkról vagy a cikkeinkről szóló értesítőre. A listamester.hu és az inspiritshop.hu oldal is ssl protokollt használ,
ami azt jelenti, hogy a két oldal közti kommunikáció közben a közlekedő adatokhoz nem férhetnek hozzá mások. A listamester.hu
adatkezelési tájékoztatóját megtalálod a saját oldalukon.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólsz, véleményezel akkor a hozzászóláshoz és a véleményhez szükséges adatok és annak metaadatai nem
meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára, továbbá, hogy a véleményeket publikálni tudjuk, és
az utólagos egyeztetésekhez konkrét, mindkét fél számára hozzáférhető adatokkal rendelkezzünk.
A honlapon regisztrált vásárlók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden vásárló megtekintheti,
szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap
rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik, törölni csak a felhasználó kérésére szoktunk.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
A weboldalon regisztrált vásárlói fiók, vélemény vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő
megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy
bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi

vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk akár évekig is, a hatályos törvények szerint. (Pl. számlázási adatokat.)

Kapcsolati adatok
Itt léphetsz velünk kapcsolatba: kapcsolat@inspiritshop.hu

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat?
Az adataidat titkosítási protokollokkal és belsős adatvédelmi szabályzat által védjük.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén
Adatkezelési incidensek esetén az Európai Unió szabályozásait, a szolgáltatás helyének szabályozásait, illetve a cég székhelyének
számító Magyarország adatvédelmi rendeleteit vesszük alapul. Ezek eljárását a belsős adatvédelmi szabályzatunk szabályozza.

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk?
Nem kapunk adatokat harmadik féltől.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal
Nem végzünk automatizált döntéshozatali vagy profilalkotási tevékenységet a felhasználói adatokkal. Nem használunk algoritmusokat
arra, hogy az adatokból bármilyen plusz információt kinyerjünk vagy bármire is következtessünk belőlük.
Érvényesség: érvényes 2022. június 11-étől, visszavonásig.
Az oldalon az Adatvédelmi tájékoztatóról szóló információs sáv Elfogadom gombjával elfogadod ezt az adatvédelmi tájékoztatót.
Vidi Rita

