Adatkezelési nyilatkozat (Clubsmart)
A jelen nyilatkozattal Ön kifejezetten elfogadja feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy előzetesen és
teljes körűen megismerte a jelen nyilatkozattal összefüggésben álló, http://www.philips.hu/clubsmart internetes
oldalon található adatvédelmi szabályzatot. Ön a fentiekre tekintettel ezúton önkéntesen és határozottan
hozzájárul ahhoz, hogy (i) a jelen oldalon az Ön által feltüntetett nevet, vezetéknevet, e-mail címet, lakcímet,
telefonszámot, valamint számlázási adatokat (a továbbiakban: személyes adatok), valamint (ii) a vásárolt
termék(ek) típusát, és vételárát (a továbbiakban együttesen: adatok) a Philips Magyarország Kft. (székhelye:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C B. ép., telefonszám: +420 (77) 377-6553, e-mail cím:
jakub.chvatal@philips.com), mint adatkezelő az Ön megrendelése/vásárlása teljesítésének időtartama alatt és az
azt követő 5 (öt) évig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseivel összhangban teljes körűen kezelje a termékekről és szolgáltatásokról szóló reklámok,
ajánlatok Ön részére való postai vagy e-mailen történő megküldése céljából. Egyúttal tudomásul veszi és
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Philips az Ön megrendelése feldolgozásának és teljesítésének és a számla
kiállítása céljából kezelheti, feldolgozhatja és továbbíthatja az Ön által a http://www.philips.hu/clubsmart
internetes oldalon önkéntesen megadott adatokat.
Ön a jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi azt is, hogy az ECD Retail Kft. (székhelye: 1143 Budapest,
Ilka utca 25-27., telefonszám: +36 (20) 235-3551, e-mail cím: ugyfelszolgalat@ecdretail.hu), mint adatfeldolgozó
az Ön által megrendelt termék értékesítése, kiszállítása és a termékkel kapcsolatos esetleges fogyasztói panasz
kezelése kapcsán a Philips Magyarország Kft. megbízásából, mint adatfeldolgozó működik közre.
A Philips által kezelt adatok tárhelyét biztosító szolgáltató az alábbi:
Név: hybris Netherlands B.V., do SAP Nederland B.V.,
Székhely: Amerikastraat 10, 5232 BE ‘s Hertogenbosch, The Netherlands
A jelen adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-xxxxxx (az adatvédelmi nyilvántartási azonosító kiadása
folyamatban van)
Ön kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az Ön által megadott személyes adatok helytállóak, azok megfelelnek a
valóságnak es egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy azok megváltozásáról indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja a PHILIPS Magyarország Kft-t az adatkezelés időtartama alatt.
Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését vagy módosítását levélben (Philips
Magyarország Kft. –1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C B. ép. címen) ill. e-mailben a www.philips.hu
„Támogatás” menüpont alatt.
A személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet
fordulni, amely lehet az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék is.

