
Adatvédelemi tájékoztató
A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek
küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

Adatkezelő megnevezése: Prime Work s.r.o.

Székhely: Slovakia, 831 06 Bratislava, Kartpatské námestie 10/A

Képviselő elérhetősége:00421903439983

Adószám: SK2023824616

Cégjegyzékszám: 47346027

Honlap: www.munkaruhazatolcson.hu

E-mail és Ügyfélszolgálat: primeworksales@gmail.com

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

1.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása,
amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános
adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a
továbbiakban: „Rendelet”).

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

2.1. Vásárlói adatbázis
Cél: A Prime Work webáruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a
vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések,
később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a garancia érvényesítése, a vásárlás
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és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói
kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

2.2. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

Cél: Az üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán a Prime Work
rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel,
marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelő
szolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás

2.3. Hírlevél adatbázis építése
Cél: A hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása,
egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más
küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt
marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése ,üzleti
kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló
egyéb marketing tevékenységek végzése.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

3.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg
Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását
(az e célból történő feldolgozáshoz).

4. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver
kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont
üzemeltetője), valamint a Prime Work s.r.o.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

5.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni

5.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai
feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes
adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a
primeraktar@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.
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5.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy
ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni
a felügyeleti hatóságnál.

5.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem
törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan
követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2018.06.08-án lépnek hatályba.
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