Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
A Márkus-Net Bt. a vásárlók adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja
és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett
az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

Személyes adatok kezelése
A webáruház kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen
adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) kizárólag a vásárlás és a rendelés címzetthez való
eljuttatásához van szükség. Adatai megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő
felhasználásához. A Szolgáltató a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a Felhasználó személyes adatait,
amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a Felhasználó az adatok kezeléséhez való
hozzájárulást vissza nem vonja.
A webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. Ez esetben a rendelés átvétele és lezárása után az adatokat nem
őrzi meg a Szolgáltató.
A Szolgáltató a személyes adatokat semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, -a szállítással megbízott cégen kívül- harmadik
személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.
A webáruházban lehetőség van hírlevélre feliratkozni A hírlevél feliratkozásakor a Márkus-Net Bt. részére rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat (név, e-mail cím) bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára. Az adatok megadása önkéntes, azok
megadása és rögzítése - feldolgozása az e-mail-ben történő tájékoztató küldés megadásához szükséges. A Márkus-Net Bt. a
megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége
érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvényben előírtaknak alapján jár el.
Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok:
név
e-mail cím
Hírlevélre feliratkozhat vagy leiratkozhat a Felhasználó a www.ekszerkiraly.hu oldalán a Hírlevél boxban. Hírlevélre történő
feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldését követően a megadott e-mail címre a rendszer egy
megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, melyre történő kattintást követően igazolható illetve erősíthető meg a feliratkozás. A
hírlevélről történő leiratkozás szintén az ekszerkiraly.hu oldalon vagy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken történő kéréssel lehet. A
levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím a levelezési listáról. A MárkusNet Bt. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű, aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet. Harmadik fél
ajánlatát nem továbbítjuk.

Statisztikai adatok

A weboldalböngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
Ezen adatokat a Márkus-Net Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A
Szolgáltató által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a
http://www.google.com/analytics weboldalon.
Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát,
letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben,
vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó
böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt
adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a
felhasználó által történő törlésig került tárolásra.
Sütiket és más technológiát használunk a weboldal működéséhez, statisztikához, a tartalmak és hirdetések, ajánlatok személyre
szabásához, és az így gyűjtött adatok média-, hirdető- és elemző partnereinkkel történő megosztásához. Partnereink ezeket
kombinálhatják más adatokkal is. Az gombra kattintással hozzájárulsz mindezekhez. A hozzájárulásod tartalmát a <További
beállítások> gomb alatt állíthatod be, amit bármikor módosíthatsz. Részletes süti tájékoztató:
A weboldal cookie tájékoztatója
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ba_vid

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt
Utolsó
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók Barion
frissüléstől
felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó Payment Zrt. számított 1,5
adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak.
évig.

Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad
használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja,
Utolsó
hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az Barion
frissüléstől
ba_vid.xxx
adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított Payment Zrt. számított 1,5
hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az
évig.
aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.
ba_sid

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt
Barion
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a
30 percig
Payment Zrt.
munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően.

ba_sid.xxx

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt Barion
30 percig
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a Payment Zrt.
böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül.

Ha a cookie élettartama az utolsó frissüléstől definiált, az azt jelenti, hogy minden egyes látogatás meghosszabítja a cookie lejáratát
1,5 évvel az utolsó látogatástól számítva. A meghosszabbításból származó adatgyűjtés nem igényel hozzájárulást. Az adatkezelés a
Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából. További információk itt.
Egyéb technológiák: A böngésző digitális újlenyomata: Célja, hogy kiszűrjűk a csaló munkameneteket a látogatói viselkedés és
böngészőjük újlenyomata alapján. Segít nekünk, hogy azonosítsuk a böngészőket az egyes eszközökön. Ezt az adott weboldalon és
más kereskedők weboldalain is felhasználjuk, azoknál akik használják a Barion Smart Gateway-t. További részleteket az adatkezelési
tájékoztató 5.4 fejezetében találunk.
A következő cookiekat kell hozzáadni a marketing cookie listához, amelyeket marketing célra, személyreszabott tartalmakhoz és
célzott reklám hirdetésekhez használunk.
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Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-e a böngészési
szokásaidból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid
vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse
érdekében. Amennyiben a hozzájárultál, akkor a működéshez szükséges Barion
Utolsó
frissüléstől
cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú Payment Zrt. számított 1,5 évig
cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a vásárlási
szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések,
ajánlatok megjelenítse érdekében.

Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói
azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookie-k működésük
Lásd
Media and advertiser partners' részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói
adatkezelési
cookie
azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két
tájékoztató
rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva
lesznek.
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egyes partner cookie
tájékoztatójában
találod. Az ilyen célú
cookie-kat használó
partnerek listáját a
cookie
tájékoztatójukra
mutató hivatkozással
együtt itt találod.

A marketing cookie elhelyezése a látogató hozzájárulását igényli. A hozzájárulás hiányában a cookie nem tárolható a böngészőben.
Módosítása, visszavonása a hozzájárulásnak bármikor megtehető a weboldalon. Barion Payment Zrt. a cookie segítségével adatokat
gyűjt a látogatásokról; információ arról mit kattintanak, melyik termék/szolgáltatás iránt érdeklődik a látogató vagy a félbehagyott
rendelésekről. Adatokat gyűjtenek modellek felépítéséhez a látogató viselkedéséről valamint személyreszabott ajánlatok és digitális
hirdetések előállításához. Cél, hogy releváns hirdetések jelenjenek meg a látogatóknak olyan termékekről amiért valóban
érdeklődnek. Ezek a cookiek biztosítják számunkra, hogy elkerüljük az irreleváns reklámokat és ajánlásokat és azok csak valóban
releváns tartalmak legyenek amire affinis a látogató. Barion Payment Zrt. maga kezeli az információt vagy átadja szerződött média és
hirdető partnereinek.[1]. Ebből a célból ezen partnerek azonosítói is eltárolásra kerülnek a Barion cookie-k mellett. A hozzájárulás
ezen cookiek tárolását is lehetővé teszi. További részleteket az adatkezelési tájékoztatóban olvashatsz az adatok felhazsnálásáról.
Adatfeldolgozó partnerek
mint felhasználó a Barion Marketing Cloud-hoz és a Barion Pixelhez
DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.
Jogorvoslat
Amennyiben azt tapasztalja, hogy nem az itt megjelöltek és jogszabályok szerint kezeljük adatait, kérelmét benyújthatja hozzánk email címünkön (info@bagnet.hu). anasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: http://www.naih.hu

