
Személyes adatok védelme 

Bevezetés 

Nagyra becsüljük az Ön bizalmát, és a lehető legnagyobb figyelmet fordítjuk arra, hogy megvédjük személyes 
adatait az engedély nélküli felhasználástól - a legmagasabb szintű biztonsági szabványokat használjuk. 
Rendeléseit, személyes adatait, illetve a fizetéshez használt adatait műszaki biztonsági rendszerek, illetve a 
megfelelő engedélyt ellenőrző egyéb eljárások védik. Ez az adatátvitel és a szervereinken történő tárolás során 
egyaránt érvényes. Adatvédelmi rendelkezéseink megfelelnek a személyes adatok védelméről szóló tv. 169. § (2)  
magyarországi törvénynek, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.), 
illetve az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), személyes adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) 

1. Az adatok felfedezése 

Az internetes oldalunk kizárólag a műszakilag szükséges mértékben kér személyes adatokat. A felfedezett 
adatok semmilyen módon nem kerülnek értékesítésre vagy bármely egyéb kereskedelmi felhasználásra. A 
személyes adatok a rendelések létrehozásának folyamata során szükségesek, a regisztráció során, amely 
hozzáférést biztosít egy személyes ügyfélfiókhoz - Bellinda bónusz program, marketingcélok (ajánlatok 
újdonságokról, akciók, versenyek stb.), igények. 

2. Az Ön adatainak felhasználása 

Adatainak feldolgozása során mindig figyelembe vesszük, hogy azok védelmét a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell biztosítanunk. Amikor meglátogatja internetes oldalunkat, feltesszük Önnek a kérdést, pontosan 
milyen információkat kíván megosztani magáról. A kötelezőként megjelölt mezők kitöltése lekérdezéseinek vagy 
megrendeléseinek feldolgozásához szükséges. A többi adat megadása önkéntes alapon történik - azokat kimenő 
ajánlataink optimalizálására, illetve statisztikai célokra használjuk. 

3. Kinek továbbíthatjuk az adatokat 

Ügyfeleink személyes adataihoz a következő szervek férhetnek hozzá: 

- bizonyos tevékenységek esetén külső szervekkel („feldolgozók”) dolgozunk, akik a Hanes Hungary Kft. felé 
tartoznak felelősséggel. Feldolgozzuk személyes adatait. A feldolgozók különleges megállapodás alapján 
dolgozzák fel az Ön személyes adatait. 

- adatok továbbíthatóak bíróságok, közfeladatot ellátó hatóságok vagy rendvédelmi szervek felé, amennyiben az 
erre vonatkozó kötelezettséget jogszabály írja elő, illetve továbbításuk jogszabály által előírt kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

- az ügyfél hozzájárulásával a személyes adatok egyéb szervek számára is továbbíthatóak. 

 

3. Információs- és szólásszabadság 

Az Ön személyes adatainak kezelője a Hanes Hungary Kft. (bejegyzett székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 165, 
cégjegyzékszám: 1309086624), így bármikor állunk az Ön rendelkezésére a személyes adatai feldolgozásával 
kapcsolatos kérdések megválaszolására. Ön mindenkor jogosult figyelemmel kísérni az Önről általunk tárolt 
személyes adatokat, azok eredetét és fogadóit, illetve a tárolásuk célját. Kérjük, amennyiben érdeklődik az Önről 
általunk tárolt adatokkal kapcsolatosan, keresse adatvédelmi felelősünket írásban a contact@bellinda.com címen. 
A mi felelősségünk továbbá, hogy az Önről tárolt adatokat az Ön kérése szerint tároljuk, gyűjtsük, blokkoljuk vagy 
töröljük. Az Ön személyes adatainak feldolgozását a magyarországi Adatvédelmi Hivatal felügyeli. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy tevékenységünk során jogellenesen dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, 
fordulhat felügyeleti szervünkhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 
 


