Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem, adatbiztonság
Adatvédelem, adatbiztonság
A Mulungu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban “Szolgáltató”) a működése során személyes adatokat gyűjt és kezel, mindenkor
szem előtt tartva az adatok biztonságát, valamint elkerülve azt, hogy a személyes adatok illetéktelenek kezébe jussanak. A
Szolgáltató a Vásárlókról illetve látogatókról gyűjtött információt harmadik félnek csak az érintettek hozzájárulásával adja át.
Adakezelő (a Mulungu webáruház üzemeltetője)
Név: Kónya Dániel
Székhely: 9028 Győr, Somogyi Imre utca 2.
Nyilvántartási szám: 53869474
Adószám: 69915419-1-28
Közösségi adószám: HU69915419
E-mail cím: mulungu@mulungu.hu
Telefonszám: +36-30/680-9559
Adatvédelmi tisztviselő: Kónya Dániel
E-mail cím: mulungu@mulungu.hu
Telefonszám: +36-20/347-1130
Az adatkezelés köre, jogcíme, és célja
Működéshez szükséges adatok kezelése
Célja: a leadott megrendelések minél jobb, gyorsabb és pontosabb kiszolgálása
Kezelt adatok köre: megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási illetve szállítási címe
Hírlevélküldéshez szükséges adatok kezelése
Célja: a feliratkozott felhasználóknak rendszeresen hírlevél küldése, amiben tájékoztatjuk a webáruházat érintő változásokról, a
termékekről, az akciókról
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatót a kiküldés letiltására. A további
hírlevelek letiltását kezdeményezheti a minden hírlevél alján elhelyezett leíratkozó linkre kattintva, e-mailben vagy hagyományos
postai úton egyaránt. Regisztrált felhasználók a weboldalon az e-mail címük és a jelszavuk megadásával be tudnak lépni a személyes
profiljukba, ahol törölhetik vagy újra aktiválhatják a hírlevélfogadást.
A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozó partnereinek szolgáltat adatot
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., továbbiakban GLS).
A GLS részére a pontos kézbesítés, tehát a megrendelés teljesítése érdekében a következő adatok kerülnek átadásra:
a Vásárló neve
elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
szállítási címe
elérhetőségi telefonszáma
FoxPost ZRt (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., továbbiakban Foxpost). A Foxpost részére a pontos kézbesítés, tehát
a megrendelés teljesítése érdekében a következő adatok kerülnek átadásra:
a Vásárló neve
elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
elérhetőségi telefonszáma
házhozszállítás esetén szállítási címe
UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15), a Mulungu Fejlesztő Játékok webáruház technikai hátterének
biztosítója. Az UNAS tárolje és kezeli a Mulungu webáruház teljese vásárlói adatbázisát.
A Szolgáltató az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza egyéb fél tudomására. A
Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a
honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk
alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag
valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak. A Vásárlónak érdeke, hogy időnként ellenőrizze, és ha kell, frissítse a róla tárolt
adatokat (pl. kapcsolattartói adatok). A Vásárlónak lehetősége van a profiljának törlésére, ezt belépés után az Adatmódosítás oldalon,
a Profil törlése gomb megnyomásával tudja megtenni.
A regisztrált Vásárlók illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók kérheti az adataik hordozását. Ebben az esetben a Szolgáltató
összegyűjti az általa tárolt adatokat a kérelmezőről, és elektronikus formában elküldni neki. Ezután a kérelmező kérésének
függvényében tovább tárolja, vagy törli az adatokat a saját rendszeréből.
A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató
a Vásárló hibájából adódó jogosulatlan jelszó-használatért nem felel.
A Vásárló az adatkezelés időtartmán belül tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a személyes adatai kezeléséről. A Szolgáltató a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a
Vásárlót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adataikat.
COOKIE-k kezelése
A Mulungu webáruház a többi weboldalhoz hasonlóan COOKIE-kat használ a jobb felhasználói élményért. Vannak a olyan COOKIE-k,
melyek a weboldal működéséhez szükségesek és nem tartalmaznak a felhasználó azonosítására képes információt. Ezek mellett
hirdetési illetve re-marketing COOKIE-kat is elhelyez a webáruház a Felhasználó számítógépén, amennyiben ezt a felugró alsó sávban
a Felhasználó engedélyezi. Ezt a beállítást később bármikor megváltoztathatja, ha újra előhívja a COOKIE beállítások sávját.
Beállított COOKIE-k:
Google Analytics

Facebook Pixel
Chat szolgáltató:
SmartSupp
A Szolgáltató internetes felületéről más weboldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie
azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal
felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

