Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató
A www.lysande.hu Adatkezelője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit/ügyfeleit a személyes adatok
kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a
látogatók/ügyfelek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Az adatok kezelője a LYSANDE natural cosmetics gyártója Horváth Klára e.v (a továbbiakban: Adatkezelő) (Elérhetőség:
+36/30/3000090; Székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. 2/17 ;Telephely: 7400 Kaposvár, Jutai u. 50.)
Amennyiben az Adatkezelő a Weboldal látogatójától/ügyfeleitől bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az
irányadók.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő Weboldala használatakor a látogató/vásárló esetlegesen megadott személyes adatainak
kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, továbbá a tevékenységének ellátása
során kezelt személyes adatok eljárási rendjéről. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban,
kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi személyes adatok kezelését végzi:
1. Regisztráció
Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Webáruházon történő vásárlás esetén regisztrációra van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy e-mail címhez csupán egy regisztráció tartozhat. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő
károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy
hamis regisztrációt törölje, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
regisztráció véglegesítése érdekében (a téves, és hibás adatokkal megvalósuló regisztrációk megakadályozása érdekben) a rendszer
a megadott e-mail címre egy automatikus levelet küld, amelyben szereplő linkre kattintva az érintett a regisztrációját érvényesíteni
tudja.
Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az
Érintetteket terheli. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következik be, úgy ezeket a
változásokat vezessék át a fiókban rögzített adatokon. Az adatok módosítását követően a rendszer a regisztrált email címre
automatikus megerősítő levelet küld, melyben az Érintett az adatainak módosítását véglegesíteni tudja.
Az adatkezelés célja: A Webáruházon történő vásárláshoz szükséges regisztráció végrehajtása, az érintettek, mint vevők által
leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a
regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával add meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja alapján).
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, cím), telefonszám, email cím, jelszó.
Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, regisztráció esetén a felhasználó fiókjának végleges
törléséig, illetőleg a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció, továbbá 2 évi inaktivitás esetén a regisztrációnak az Adatkezelő
általi törléséig.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a regisztrációt követően a Webáruházon keresztül vásárol, a fiókja törlésére ekkor is sor
kerül a fenti esetekben, valamint regisztráció nélkül történő vásárlás esetén a vásárláshoz kötött, a kiállított számlák (és így az azon
szereplő személyes adatai) továbbra is megőrzésére kerülnek.
Adattovábbítás: Adatfeldolgozók részére.
Adatfeldolgozók:
Adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. / 92 Leticia Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30/687-3030
Az adatfeldolgozó e-mail címe: gls.92leticia@gmail.com
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység.
Adatfeldolgozó megnevezése: B.K. FRED BT
Az adatfeldolgozó székhelye: 7400 Kaposvár, Losonc köz 6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30/ 3511440
Az adatfeldolgozó e-mail címe: knezics@citromail.hu
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján
közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul
törli.
2. Vásárlás a Webáruházon
Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása,
teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a
bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az érintett mint
vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az
adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím
(irányítószám, település, cím)
Az adatok megőrzésének ideje: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év
utolsó napja.
Adattovábbítás: Adatfeldolgozók részére.
Adatfeldolgozók:
Adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. / 92 Leticia Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30/687-3030
Az adatfeldolgozó e-mail címe: gls.92leticia@gmail.com
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység.
Adatfeldolgozó megnevezése: B.K. FRED BT
Az adatfeldolgozó székhelye: 7400 Kaposvár, Losonc köz 6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30/ 3511440
Az adatfeldolgozó e-mail címe: knezics@citromail.hu
3. Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés céljának betartásával az adatkezelő a rendelkezésre bocsájtott adatok felhasználásával a jogviszony fennállása alatt
jogosult e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben felvenni a kapcsolatot az ügyfeleivel a szerződés teljesítése érdekében.
Az adatkezelő valamennyi rendelkezésére bocsájtott adatot és tényt bizalmasan kezel, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja
bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és csak a szolgáltatásban résztvevőn adatfeldolgozók részére
továbbítja.
4. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelő, lehetőséget nyújt az elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, azzal a céllal, hogy e-mailben tájékozódhassanak
az általa nyújtott szolgáltatásokról és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.
Aki a Hírlevélre feliratkozik, hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adatait kapcsolatfelvétel, információ- és
ajánlatküldés céljából kezelje. A Hírlevélre történő feliratkozás a honlapon található „Feliratkozás Hírlevélre” linkre kattintva
lehetséges, a tájékoztató megismerése után, a nevének és az e-mail címének megadásával, valamint a jelölő négyzet kitöltésével.
Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név és e-mail cím
Az adatok megőrzésének ideje: hozzájárulás visszavonása
A kezelt adatokat a Hírlevél küldés szolgáltatásban közreműködő, technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik
meg. Az adatkezelő nyilvántartást vezet a Hírlevélre feliratkozók adatairól. A Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok
vonatkozásában az adatkezelő adattovábbítást nem végez.
A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélről az érintett írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor
leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törli a Társaság. A
hozzájárulás visszavonását a postai úton az adatkezelő székhelyére, elektronikus úton az info@lysande.hu e-mail címre
továbbíthatja.
Hírlevélküldő rendszer üzemeltető cég neve: MailChimp
Hírlevélküldő rendszer üzemeltető cég székhelye: Atlanta, GA 30308 USA
5. COOKIE-K
A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi
látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.
Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön
kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Adatkezelőnél, hanem a Felhasználó
böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.
A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet
a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének
beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a
Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja
össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás,
valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot, a
felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan
statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait
az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Adatkezelő a cookie-kat arra is
felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a
Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Adatkezelőnek szüksége:
neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
demográfiai adatok;
termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk
nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.
A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy
bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az
Adatkezelő számára, hogy használatuk révén az Adatkezelő tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott
adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét
megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a
cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem
törli.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került,
korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal.
ADATFELDOLGOZÓK
Az ügyfelek adataihoz a gyártón kívül a termékek kiszállításában résztvevő cég alkalmazottai és a könyvelő férhetnek hozzá. Az
adatfeldolgozás során mind kellő gondossággal járnak el és csak az adatkezelés céljának megvalósítására használják fel az
adatkezelő által kezelt adatokat. Harmadik személy részére az adatokat csak akkor továbbítják, ha az ügyfél hozzájárult.
A Társaság, mint megbízó szerződést köt az adatfeldolgozói tevékenység ellátására az Adatfeldolgozókkal. Az Adatfeldolgozó

tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon
alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó is vállalja, hogy megfelelő hardver és
szoftver eszközökkel rendelkezik az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására.
A LÁTOGATÓ/VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS
Személyes adataik kezeléséről a Látogatók/Vásárlók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek
az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás postai
úton az adatkezelő székhelyére, elektronikus úton az info@lysande.hu e-mail címre történő küldéssel kérhető.
Az érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz.
Az adatkezelő az érintett tiltakozáshoz és korlátozáshoz való jogát a törvényen alapuló adatkezelések és a jogos érdeken alapuló
adatkezelések vonatkozásában korlátozhatja.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Látogató/Vásárló saját kérésére a hozzá tartozó
adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz
történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és
biztonságáért.
Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a
cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Adatkezelőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző
beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével
módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Adatkezelő által elhelyezett
cookie-kat.
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás,
sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A munkavállalókkal és az
adatfeldolgozókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az a Látogató/Vásárló, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári
bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c) segítségét is.

