Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat
Olvassa el figyelmesen az alábbi Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot, mielőtt a
weboldalt használatba veszi.
Az info@pillangotukor.hu oldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője az 1998-as alapítású
Péplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató
által kötelezőnek elismert és alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő
adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Cégadatok
Név: Péplast Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített név: Péplast Kft.
Székhely: 7628 Pécs, István III. Akna
Cégjegyzékszám: 02-09-065925
Cégbíróság: Baranya megyei Cégbíróság
Adószám: 11562902-2-02
Vezető: Palyov András
E-mailek: info@pillangotukor.hu, rendeles@pillangotukor.hu
Weboldalak: www.pillangotukor.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 0036 72 534 623
Ügyfélszolgálat mobilszáma: 0036 70 314 5952
Ügyfélszolgálat ideje: Hétfő-Péntek: 8.00 - 17.00
Adatainak védelme
A www.pillangotukor.hu oldal üzemeltetője a Péplast Kft., (továbbiakban Szolgáltató),
tájékoztatja, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja. A birtokába került adatokat harmadik félnek nem adja át,
kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként szerepel.
Azonban, az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon
nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Szolgáltató az
adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. A Pillangó tükör
üzemeltetője fontosnak tartja a Vásárlók adatainak biztonságos és diszkrét kezelését, ezért
elkészítette az adatvédelmi politikáját, mely biztosítja a Felhasználókat arról, hogy a birtokába
került személyes adataikat biztonságban kezeli. A Weboldalon regisztrált Felhasználók adatait
a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A
regisztrációs adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a
harmadik fél a Pillangó tükör alvállalkozójaként működik, vagy a rendvédelmi szervek tagja
(rendőrség, bíróság). Ekkor azonban, az alvállalkozók az átadott személyes adatokat
semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek
átadni.
Regisztrációs adatok
A Felhasználónak a regisztráció folyamán meg kell adnia a nevét, email címét, jelszavát,
születési dátumát, telefonszámát, illetve szállítási és számlázási címét. A Felhasználónak
lehetősége van a Facebook vagy a Google+ profiljával regisztrálni, bejelentkezni.
Amennyiben a Viszonteladóként regisztrál a Weboldalra, meg kell adnia a cég nevét,

adószámát, email címét és telefonszámát, továbbá a szállítási és számlázási címeket. Ezeket
az adatokat kizárólag a megrendelések és a számlázás pontos teljesítése érdekében kérjük és
tároljuk. Az Ügyfélszolgálat az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel
a kapcsolatot, és teljesítse a megrendeléseket.
Regisztráció megszüntetése
A Pillangó tükör Weboldal üzemeltetője lehetővé teszi a Felhasználók számára a céggel való
kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a nyilvántartásából. Ehhez a
Felhasználónak, egy e-mail-t kell küldenie az info@pillangotukor.hu címre, amelyben
pontosan feltünteti a regisztrációkor megadott e-mail címét, nevét, és a belépési jelszavát.
Felhívjuk a kedves Vásárlók figyelmét, hogy a regisztráció törlésekor az előzőleg hozzánk
eljuttatott adatok a rendszerünkből véglegesen és visszaállíthatatlanul törlődnek.
A felhasználó adatainak módosítása
A regisztrált Felhasználó a www.pillangotukor.hu oldalán megadott adatokat bármikor
megváltoztathatja a "Bejelentkezés" menüpont alatt, belépést követően az "Adataim
módosítása" gombra kattintva.
Elfelejtett jelszó
Amennyiben a Felhasználó elfelejtette jelszavát, az „Elfelejtett jelszó” c. menüpontban meg
kell adnia a felhasználói fiókjához tartozó e-mail címét és elküldjük a jelszavát.
Hírlevél
A www.pillangotukor.hu oldalán történő regisztrációkor minden Felhasználónak lehetősége
van rá, hogy feliratkozzon a Szolgáltató által e-mailben küldött ingyenes hírlevélre, amelyben
akciókról, újdonságokról tájékozódhat. A hírlevélre történő feliratkozás a Felhasználó részéről
a későbbiekben bármikor lemondható, ehhez az info@pillangotukor.hu email címre kell
küldeni egy levelet. Kéretlenül a Pillangó tükör Weboldal nem küld hírlevelet ügyfelei
részére.
Cookie
A Szolgáltató Weboldalán történő vásárláshoz a böngészőben engedélyezni kell a Cookie-k
használatát, amelyre azért van szükség, hogy a termékeket kosárba helyezhesse. A cookie
engedélyezése csak a látogatás folytonosságának megőrzését, ezért a program a Felhasználó
számítógépére semmilyen programmodult nem helyez el.

Köszönjük figyelmét!

