Adatvédelmi nyilatkozat
A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Ilker 2000 Kft.
weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Ilker 2000 Kft. az Ön
adatait a szükség szerint piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a
hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről
tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az
info@charmlady.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok
valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-67161/2013.
ADATKEZELŐ
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a
Ilker 2000 Kft. (1016 Budapest, Zsolt utca 6. C.; cégjegyzékszáma: 01-09-908031; képviseli:
Kaszás Ildikó ügyvezető igazgató, e-mail cím: info@charmlady.hu) mint adatkezelő (a
továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a www.charmlady.hu (a továbbiakban:
Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi
tájékoztatóját tartalmazza.
Az ILKER 2000 Kft. tárhelyszolgáltatója:3 in 1 Hosting Bt., Székhely: 2310
Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.
Az adatkezelést Adatkezelő belső munkatársai végzik, az adatokat az adatkezelés során
kizárólag ők ismerhetik meg.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info
tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra
hozott bírósági gyakorlatot is. Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, melyet a
hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és
megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg. A Felhasználó jelen Adatkezelési
Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat
szerinti adatkezeléséhez.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő számára a Felhasználó hírlevélre való feliratkozása során megadott természetes
személyazonosító adatokat, nevet, email címet, születési dátumot és telefonszámot adja meg.
Az Adatkezelő a Felhasználó külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést
a Felhasználó részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezései szerint. A Felhasználó a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az
Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az
Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön. A Felhasznál az adatait a hírlevélre
feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve
a hírlevélről leiratkozásig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban
írtak szerint a Felhasználó kérésére bármikor megtörténhet.
ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A regisztráció során a Felhasználónek az alábbi adatait kell kötelezően megadnia:
vezetéknév
keresztnév
születési dátum
telefonszám
email cím
WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN KEZELT ADATOK
Sütik használata: A weboldal látogatása során a Felhasználó számítógépére kerülnek
elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún.
Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek.
Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak.
Ezek a sütik sem tartalmaznak címadatokat (mint például a Felhasználó nevét, email címét, stb.)
vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: A Felhasználó IP címe; Főleg ezek
a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő weboldalának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb
és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a
honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Felhasználó érdekeinek felelnek
meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Felhasználó
igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Felhasználó személyének
azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges. Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy
több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik
használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Felhasználó. A Sütik megtekintése
és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor lehetséges, erről
további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.
Google Analytics használata: Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google
Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával
működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik
weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő
használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott

is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az
Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államban, amely az Európai Gazdasági
Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USAbeli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja,
hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket
állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával
kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem
kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének
megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő
adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha
letölti
és
installálja
a
böngésző
segédprogramot
(plugin)
a
következő
linkről:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google AdWords remarketing Az
oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot
tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője
egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a
Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak
látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal
meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső
szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban
már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a
felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A
felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiejait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative
leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is
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