
Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.crazyselfie.hu
A honlap üzemeltetője Szöllősi Kitti egyéni vállalkozó (adószám: 56750997-1-24 , székhely cím:
5516 Körösladány, Hunyady utca 26.)
Elérhetősége: +36706749152
Email: info@crazyselfie.hu

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a
honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja az oldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket
és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

Melyek azok a személyes adatok, amiket
gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Ajánlatkérés űrlap

A weboldalon a látogató az ajánlatkérés űrlap kitt formájában önkéntesen hozzájárulhat a
következő személyes adatainak kezeléséhez:

1. ajánlatkérő neve

2. telefonszám

3. E -mail cím.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes
hozzájárulásával történik. Az adatokat a szerződéskötéshez és a számlázáshoz kapcsolódó
adminisztrációs munka miatt kérjük be.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy hamisságáért az adatkezelő
felelősséget nem vállal.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A
tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen
automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Sütik eltávolítása
A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk
találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.

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.
Ezek a 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 az oldalra.

Analitika

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google
Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve
befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első
oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal
elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó
írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem
adhatók ki.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak meta adatai 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.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói
profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó 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.


