Adatvédelmi tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A weboldal használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az
info@moeshausehungary.hu bizalmasan kezeli, és nem adja ki további harmadik fél számára, kivéve abban az
esetben amennyiben az a info@moeshausehungary.hu alvállalkozója. (Pl: Magyar Posta, a megrendelés
kézbesítéséhez).

A webáruház böngészése folyamán különböző technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP
cím, látogatás időtartama, böngésző típusa, stb). Ezen adatokat info@moeshausehungary.hu kizárólag jogilag
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetekben adhatja át a hatóságok részére.

A webáruház használatához cookie-k (sütik) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a
cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban, de ebben az esetben a webáruházat csak böngészni
lehet, a rendelési funkciók nem fognak működni. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó (Ön)
böngészőjének, és amelyet a felhasználó (Ön) számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül
tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a info@moeshausehungary.hu mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem
kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a
info@moeshausehungaryhu bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított,
továbbá a leiratkozás kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

A megrendelés által a vásárló beleegyezik abba, hogy a vásárló által megadott elérhetőségekre (email,
telefonszám) a info@moeshaisehungaryhu időközönként reklámot, információkat küldhet. Ezekről az elektronikus
levelekről, sms-ekről a vásárlónak jogában áll leiratkozni ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Adatainak törlését, szerkesztését bármikor kérheti e-mailben, az inf@moeshausehungary.hu e-mail címen.

A portál szoftver védelmi programrészeket is tartalmaz. Ezen programrészek állandóan működésben vannak. Ha
ezek a programrészek szerverünk illetve szoftverünk elleni támadási kísérletet észlelnek, akkor az internetes
technológia használatából adódóan rendelkezésre álló összes lehetséges adatot begyűjtjük, amelyet
felhasználhatunk arra, hogy felderítsük, valóban támadási kísérletről volt-e szó. Ha feltevésünk beigazolódik, és
szükségesnek látjuk, akkor a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek alapján járunk el.

Weboldalunkon olvasható általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári
törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
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A webáruház oldalainak böngészésével, és a megrendelésének rögzítésével elfogadja a
info@moeshausehungary.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit
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