
Adatkezelési nyilatkozat 

Tőled kapott adatok 

Amikor Hátit rendelsz a honlapunkon keresztül, akkor a vásárlási folyamat részeként 
személyesen veszed fel velünk a kapcsolatot, ilyenkor mi információkat kérhetünk tőled, 
úgymint a nevedet, a címedet, a telefonszámodat, illetve az e-mail címedet. Ezeket az 
információkat a számla kiállításához, illetve a vásárolt termék kiszállításához kérjük, 
marketing célra nem használjuk fel, amennyiben Te nem járulsz hozzá. 

Beleegyezés/Jóváhagyás 

Amennyiben személyes információkat küldesz számunkra -  megrendeled valamelyik 
termékünket, kézbesítést kérsz - egyúttal hozzá járulsz ahhoz is, hogy az adataidat e 
célból – kizárólag ezen adott célból – felhasználhassuk. 

Abban az esetben, ha egyéb okokból személyes információkat kérünk tőled, például 
marketing célokkal, mindenképpen a hozzájárulásodat kérjük, illetve jogod van azt 
megtagadni. 

Ha az adatfelhasználásra vonatkozó belegyezésedet idő közben szeretnéd vissza vonni, 
azt is megteheted. Erről e-mailben értesíts bennünket: hati.bylj@gmail.com 

Adatok közzététele 

Olyan esetekben, amennyiben megsérted az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltakat, az adataidat a törvényben foglaltak szerint közzé tehetjük. 

Wix 

A Wix.com biztosítja számunkra a szükséges platformot, melyen keresztül a 
weboldalunkat üzemeltetjük.  

Linkek 

Amennyiben valamelyik, a honlapunkon található linkre kattintasz, előfordulhat, hogy az 
egy másik honlapra irányít át téged. Ilyen esetekben nem vállalunk felelősséget az adott 
weboldalak adatkezelési gyakorlatát illetően, így arra kérünk, ilyen esetekben mindig járj 
ezeknek utána. 

Sütik 

Weboldalunk ún. sütiket használ, melyek a jobb felhasználói élményt segítik, esetekben 
adatokat tárolnak. Böngésződben kiválaszthatod, hogy melyeket szeretnéd letiltani, 
illetve melyeket nem. 

   
Nyilatkozat a nagykorúságról 

Az oldalunk használatával minden vásárlónk nyilatkozik arról, hogy az adott ország 
jogalkotásának megfelelően nagykorúnak számít, vagy arról, hogy kiskorú 
hozzátartozója kizárólag az ő engedélyével használja a felületünket. 

A változtatás jogát fenntartjuk 



Az alábbi adatkezelési gyakorlat megváltoztatásának jogát fenntartjuk, így arra kérünk, 
hogy alkalmanként olvasd el azt. A változtatások, illetve pontosítások azonnal érvénybe 
lépnek, mint annak szövege felkerül a honlapunka. Amennyiben megváltoztatjuk az 
adatkezelési gyakorlatunkat, ezen a felületen értesítünk róla, hogy tisztában lehess 
azzal, milyen adatokat gyűjtünk tőled, hogyan használjuk őket, és milyen feltételek 
mellett tesszük őket nyilvánossá, amennyiben ezek fennállnak. Amennyiben a 
weboldalunk egy másik cég fennhatósága alá kerül, vagy azzal egyesül, az itt közölt 
információkat közvetítjük az új tulajdonosoknak. 

Írj nekünk 

Amennyiben észrevételeidet szeretnéd megosztani velünk, esetleg panaszt szeretnél 
benyújtani, vagy pusztán több információhoz szeretnél jutni, írj nekünk: 
hati.bylj@gmail.com 

 


