
Adatvédelmi irányelvek 

Személyes adatok feldolgozása esetén, amely az érintettek hozzájárulása alapján történik 
kereskedelmi kommunikáció küldésére és az internetes kereskedő egyéb közvetlen marketing 
tevékenységeire. 

 

Adatvédelmi irányelvek 

 

1. AZ IGAZGATÓ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLAT 

 

1.1 Az Ön személyes adatainak kezelője: PURA MEDICINA s.r.o., Lidická 700/19, Brno 60200 
(a „rendszergazda „). 

 

1.2 Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: Mobil: +36 20 338 3523, E-mail: 
info@cbdshop.hu 

 

1.3 Az adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt 

 

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI OKJA 

 

1.2 Személyes adatainak feldolgozásának jogi indoka az adatkezelő által a 19. cikk 
értelmében megadott hozzájárulása. a) a személyes adatok feldolgozása során az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános 
adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: a rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet. 

 

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA 



 

1.3 Az Ön személyes adatainak feldolgozásának célja az, hogy adóadokumentumokat küldjön 
a rendszer bérlésére, üzleti kommunikációra és egyéb marketing tevékenységekre az 
adminisztrátor számára. 

 

2.3 A rendelet 22. cikke értelmében nincs automatikus egyedi döntéshozatal. 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA 

 

1.4 A személyes adatait az adminisztrátor 3 évig tárolja, de legkésőbb addig, amíg vissza nem 
vonják a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását (a feldolgozás céljából). 

 

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB BEVEZETŐI 

 

1.5 Személyes adatainak egyéb címzettjei a Bohemiasoft s.r.o. (a Webareal ehsop rendszer 
üzemeltetője), Unihost s.r.o. (szerver adminisztrátor) és Casablanca INT (adatközpont-
üzemeltető), Heureka Shopping s.r.o. (e-mail feldolgozás az e-mail elégedettség kérdőív 
küldéséhez) ......................................... .................................................. ............ 

 

 

6. AZ ADATTÁR JOGAI 

 

1.6 A rendeletben meghatározott feltételek mellett Önnek joga van az adatkezelőtől 
hozzáférést kérni személyes adataihoz, a személyes adatainak helyesbítéséhez vagy 
törléséhez, vagy azok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatainak 
feldolgozására tiltakozási joghoz, valamint a személyes adatainak átviteléhez. 

 

2.6 Önnek joga van bármikor visszavonni az adatkezelő hozzájárulását személyes adatainak 



feldolgozásához. Ez azonban nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájárulás 
visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségét. A személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó hozzájárulását e-mailben visszavonhatja info@cbdshop.hu 

 

3.6 Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása megsértette vagy megsértette 
a rendeletet, akkor joga van többek között panaszt benyújtani a Felügyeleti Hatósághoz. 

 

4.6 Ön nem köteles személyes információt megadni. Személyes adatainak megadása a 
szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges feltétele, és személyes adatainak 
megadása nélkül nem lehetséges a szerződést megkötni, vagy az adminisztrátor által 
teljesíteni. 

 

Ezek a feltételek 22.02.2020 -án / -én lépnek hatályba. 


