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Az adatkezelés jogalapja Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.) valamint a Direkt 

markering törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy 

regisztrációjával, megrendelésével, mint ügyfelünk önkéntesen hozzájárul, hogy személyes 

adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) Digitalhost Bt (7561, Nagybajom Sugár u. 59) 

mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő 

tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az 

érintett személyi adatainak hozzájárulása önkéntes az Info tv. 5. § 1 (a) pontjának alapján. Az 

adatkezelés célja Az Info tv. 4. § alapján az érintet személyes adatait a kötelezettség teljesítés 

érdekében kezeljük, elektronikusan tároljuk. Mint például a regisztráció, megrendelés, 

számlázás, kiszállítás, visszáru küldés. Az adatok harmadik fél részére kizárólag a 

kötelezettség teljesítés érdekében kerülnek átadásra (név, cím, telefonszám, email cím), 

minden egyéb esetben nem kerülnek átadásra. Az érintettek személyes adatainak kezelésekor 

az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Az adatkezelés időtartama Az érintet 

személyes adatait a szerződés teljesítését követően, de legkésőbb tárgyév végén töröljük. Az 

érintet kérheti személyes adatainak törlését az adat kezelőtől, bármely elérhetőségén. Milyen 

személyes adatok kezelünk Info tv. 3. § (2) pontja alapján személyes adatnak minősülnek a 

következők: „személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés;”  

Az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, lakcím, születési dátum, email cím, telefonszám. 

- név kezelésének célja a termék megrendelőjének azonosítás 

- lakcím kezelésének célja a kiszállítás pontos helyének érdekében 

- email cím kezelésének célja a rendeléssel és szállítással kapcsolatos értesítések 

- születési dátum kezelésének célja jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget (18. 

életévüket be nem töltött személyek termékeket nem vásárolhatnak online rendszerünkben) 

- telefonszám kezelés a megrendelés megerősítése céljából illetve a szállítás várható 

érkezésének időpontjáról való tájékoztatás  

Sütik, cookie használata  

Az oldal látogatások során használt „cookies” sütik kisméretű fájlok, böngészője által 

kerülnek mentésre számítógépén. Az oldalon való böngészés megkönnyítse, illetve a 
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következő látogatása alkalmával könnyebben azonosítsa számítógépét. A sütik eltávolítása 

böngészője által lehetséges a beállításokban illetve az előzmények törlésével.  

Az oldal látogatottságát a „Google Analytics és piwik” analitikai szoftver segítségével 

végezzük.  

Ezen adatok gyűjtése kizárólag az oldalak látogatottságát jelentik mint például: mely oldalak 

kerültek megtekintésre, melyek a legtöbbször megtekintett termékek, milyenek a 

visszafordulási arányok az adott oldalakra. 

Harmadik fél, partnerek 

 

Magyar Posta Logisztika ZRT. 7646 Pécs Tel.: 06-40-46-46-46 

DPD Hungária Kft. Székhelye, levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141 Adószám: 13034283-2-42. NAIH-szám: NAIH-

80728/2014. E-mail: dpd@dpd.hu 

FoxPost ZRT. székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. levelezési (posta)címe: 

1097 Budapest, Táblás utca 36-38. cégjegyzékszáma: Cg. 10-10-020309 adószáma: 

25034644-2-10 

BK-Trans: SAD  Logisztikai  és  Online  Média  Kft.(székhely: 3043  Egyházasdengeleg,  

Sport  utca  1.,lev.  cím:  2030  Érd,  Diósdi  út 35 

Webox Hungary Kft. 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5.futárszolgálati tevékenység 

Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.ár-összehasonlító 

tevékenység 

Olcsobbat.hu Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 6. III. em 7.) 

 

A felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségei Adatai törlését kérheti az adatkezelőtől. Ha 

adataiban változás áll be a fiókom / profilom szerkesztése menüpont alatt bármikor 

módosíthatja. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c Bírósági illetékesség Kaposvári Városi Bíróság 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a 

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 116. Telefon: 82/528-228  

Panasz fórum  

Ügyfélszolgálatunk: info@szexlife.hu 

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Felügyelőség-vezető: Brantmüller Zsoltné 
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Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. 
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