Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
1. Adatvédelem, hozzájárulás reklámanyag küldéséhez.
1.1. Az ügyfél személyes adatait a Fulltrade.hu Kft. saját részére (különösen marketing, piackutatás, adatbázis építés, stb. céljaira
tárolja és feldolgozza) csak akkor használja fel, ha ahhoz az ügyfél hozzájárul.
1.2. Az ügyfél külön hozzájárulása alapján a Fulltrade.hu Kft. az ügyfél részére hírleveleket küld akár elektronikus, akár nyomtatott
formában.
1.3. Amennyiben az ügyfél szeretné visszavonni hozzájárulását az automatikus reklámajánlatok és hírlevelek küldésével
kapcsolatban, úgy köteles erről a Fulltrade.hu Kft-t írásban értesíteni.
1.4. Minden adat, melyet az ügyfél feltüntet az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározásáról, valamint a
közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog
érvényesítéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infótörvény) hatálya alá tartozik. A Fulltrade.hu Kft. katalógus tartalmazza a Fulltrade.hu Kft. érvényes azonosító adatait és az
ügyfélkapcsolatok naprakész jegyzékét. Az ügyfelek személyes adatainak kezelése az Infótörvény rendelkezései és a Magyar
Köztársaság területén hatályban lévő vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik. Az ügyfél azzal, hogy szabad akaratából rendel a
katalógusban felsorolt árukból, elismeri, hogy tudomással bír a fentiekben felsorolt tényekről és egyetért személyes adatainak a
Fulltrade.hu Kft. üzleti céljaira történő további feldolgozásával.
1.5. Az elektronikus hirdetésküldésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény (továbbiakban: Ekertörvény) 14-14/C. §-a, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtörvény) rendelkezései
alapján az elektronikus hirdetés küldéshez való hozzájárulás megszerzési módjai az alábbiak lehetnek:
honlapon történő feliratkozás
Hozzájárulok, hogy részemre a……….. e-mail címre elektronikus hirdetést küldjenek? üzenet mellett található négyzet bejelölése
írásban vagy a weboldalon
nyomtatott hozzájáruló nyilatkozat, vagy ilyen tartalmú szórólap kitöltése, aláírása
közvetlen, erre vonatkozó írásos kérés a címzett részéről.
2. A személyes adatok feldolgozása
2.1. A www.fulltrade.hu honlapon keresztül leadott megrendeléssel összefüggésben elvégzett online regisztráció igénybevételével
hozzájárulok ahhoz és elfogadom, hogy megadott adataimat (név / cégnév, szállítási cím / székhely, telefonszám, e-mail cím,
adószám) a Fulltrade.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: HU-1046 Budapest, Fóti út 105.
cégjegyzékszáma: 01-09-715111; a továbbiakban: „Társaság”) a részemre nyújtandó szolgáltatás körében kezelje és tárolja. A
mindenkori hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően.
2.2. Tudomásul veszem és kijelentem, hogy a regisztráció a jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik.
2.3. Tudomásul veszem, hogy a Társaság csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek
munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül
szükséges.
2.4. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltatások közvetlen ajánlása, valamint a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás céljából a
megadott adataim a Fulltrade.hu Kft. felhasználja.
2.5. A Társaság a kezelt adatokat (a fenti 3-4. pontban írtak, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezésekben előírt kötelező
adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű
intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont
adatfeldolgozót is.
2.6. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy részemre a Fulltrade.hu Kft. a termékeivel kapcsolatos információkat, reklámot, illetve
egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével, így különösen postai úton, elektronikus levelezés
vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján.
2.7. A regisztrációról a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre. A regisztráció során megadott adatok
módosítása, pontosítása a küldött e-mailek mindegyikében megtalálható vonatkozó instrukciók szerint történhet.
2.8. Írásbeli kérésemre a Társaság köteles minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban
közölni velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
2.9. A jelen adatkezelési nyilatkozat egésze, illetve az abban szereplő hozzájárulások bármelyike bármikor, korlátozás nélkül és
ingyenesen visszavonható egy egyértelmű azonosításomat lehetővé tévő, a Társasához címzett írásos bejelentéssel.
2.10. A regisztráció megszüntetésekor a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor
megadott adatok törlődnek az adatbázisból.
2.11. Tudomásul veszem, hogy a Fulltrade.hu Kft. az adatokat kötelesek törölni a nyilvántartásukból, amennyiben az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.
3. Záró rendelkezések
3.1. Az ügyfél és a Fulltrade.hu Kft. közötti szerződéses kapcsolatokat a Magyar Köztársaság jogrendje szabályozza, különösen az
Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. a (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,
valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. Abban az esetben, ha jelen általános
szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.
3.2. Az ügyfél és a Fulltrade.hu Kft. között felmerülő, megrendeléssel és adásvétellel kapcsolatos jogvita esetén a Fulltrade.hu Kft.
székhelye szerinti, városi bíróság illetékes.
3.3. A jelen általános szerződési feltételek, rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi
rendelkezés alkalmazhatóságát.

