Adatvédelmi tudnivalók
A BRAVA BEAR Bt. honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A BRAVA BEAR Bt. honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül
küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak
böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató
személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív)
hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat
automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti
beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes
adatkezelést e körben nem folytat.
Személyes adatok
A személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik.
A szerződéskötéshez, és ahhoz, hogy igénybe tudja venni szolgáltatásainkat
szükségünk van a személyes adatainak kezelésére.
Mely személyes adatait tároljuk?
Ilyenek a személyes azonosító és kapcsolattartási adatok. A személyes azonosító és
kapcsolattartási adatai körébe jellemzően az alábbiak tartoznak: név, cím,
elérhetőségei (e-mail-cím, telefonszám, faxszám).
Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges,
illetve amíg jogszabály előírja. Az előírt megőrzési idő elteltével a személyes
adatokat töröljük.
Mi történik személyes adataival?
Az on-line információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelésünk.
A BRAVA BEAR Bt. által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesített termékekkel
kapcsolatosan a cégünk az Önök számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt
lehetőséget.
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Az érintett kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes
személy, aki a cégünk szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt,
ajánlatot kér és megadja személyes adatait. A kezelt adatai: név, cím, telefonszám,
fax szám, e-mail cím.
Az információkérése, ajánlat kérése esetén az adatkezelésünk célja az Ön
azonosítása, a kapcsolattartás.

Akik megismerhetik az adatait információkérése, ajánlatkérése esetén, az a
Vállalkozásunk vezetője, az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársa.
Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ
szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a
személyes adatait.
Megrendelés, kiszállítás esetén a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelelően
kezeljük adatait.
Átadják-e az adataimat harmadik félnek?
Konkrét megrendelése esetén a kiszállításhoz szükséges adatait adjuk meg a
szállítmányozó cégnek.

