Adatvédelmi nyilatkozat
Kedves Látogató!
Örülünk, hogy felkereste a kecskemetibebietel.hu honlapot. A személyes adatainak védelme
számunkra természetes. A lentiek szerint tájékoztatjuk, hogyan dolgozzuk fel a személyes adatait
vállalatunknál. A kecskemetibebietel.hu weboldal a Hipp Kft. (9167 Hanságliget, Hipp u. 1.)
felügyelete alatt áll.
A Hipp Kft. gyűjti, tárolja és feldolgozza az Ön személyes adatait, amennyiben ezt a törvény lehetővé
teszi, vagy ha Ön ehhez hozzájárult. Az adatait nem adjuk át harmadik félnek.

Információkat nyújtunk a gyermek táplálásáról, ápolásáról és fejlődéséről és ezzel kapcsolatban
termékeket és szolgáltatásokat mutatunk be, az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.
bekezdését figyelembe véve. Kérjük, forduljon a „Tanácsadás” menüpont alatt a Kecskeméti
Mamaszolgálathoz, vagy írjon az info@hipp.hu e-mail címre, vagy hívjon minket a +36-1-450-2199
telefonszámon, amennyiben tájékoztatást szeretne kapni a tárolt adatairól, ha az adatait módosítani,
törölni, az adatok feldolgozását korlátozni szeretné, vagy ha információt szeretne kapni az adatok
áthelyezhetőségéről. Kérdés, panasz esetén az illetékes adatvédelmi biztoshoz vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Üzenőfal (kapcsolati űrlap)
Amennyiben kérdést szeretne feltenni, a weboldalunkon kitöltheti a kapcsolati űrlapot, amelyen
keresztül fel tudja velünk venni a kapcsolatot. A vezeték- és a keresztnevét, valamint az e-mail címét
minden esetben tároljuk, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk. Ha megadja a telefonszámát,
szívesen felhívjuk, hogy megválaszoljuk a kérdését.
Adatait kizárólag kérdései megválaszolására használjuk fel, nem használjuk termékek értékesítése
vagy egyéb promóciós célokra. Szívesen informáljuk Önt arról, hogy milyen személyes adatait
tároljuk.

Közösségi média
A közösségi média platformon (Facebook: Kecskeméti Bébiétel) található oldalunkon is széleskörű
személyre szóló támogatást nyújtunk, itt is kapcsolatba léphet velünk. A közösségi média által is
személyes adatok kerülnek hozzánk, például az Ön profilja, valamint az úgynevezett közösségi plug-in
bővítmények által, amelyek egy harmadik fél weboldala segítségével jelennek meg.

Ha kérdéssel fordul hozzánk a közösségi médián keresztül, kérdését az illetékes osztály felé
továbbítjuk. Adatait kizárólag a kérdése megválaszolásához használjuk fel és nem továbbítjuk
harmadik fél részére.
Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk a közösségi médián keresztül, elsőként regisztrálnia kell. A
mindenkori szolgáltató cég gyűjti, tárolja és használja a megadott személyes adatokat. Ennek módját,
terjedelmét és feldolgozását nem tudjuk befolyásolni. Ugyanez érvényes a közösségi médiába
feltöltött fotókra és videókra is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jogokat a közösségi média
szolgáltatója gyakorolhatja. További részleteket az adott szolgáltató adatvédelmi- és felhasználási
feltételeiben talál.
A szolgáltatást az alábbi amerikai székhelyű vállalatok nyújtják:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról,
valamint a személyes adatainak védelme érdekében az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási
lehetőségeiről a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában olvashat.
Facebook:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

