
Adatvédelem 

 

A Baby Med Professional Company Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., 

cégjegyzékszám: 13-09-156867, adószám: 239435772-13, e-mail: rendeles@trimeszter.hu, a 

továbbiakban: "Baby-Med") a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása 

alapján bizalmasan, az általános szerződési feltételei rendelkezéseivel összhangban kezeli, 

kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli 

kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

rendelkezései alapján járunk el.   

 

Profiladatait a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatait a számviteli 

kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Baby-

Med. A Baby-Med a regisztrációkor vagy azt követően, a felhasználói fiók beállítása során 

adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá a 

Baby-Med áruház és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós 

céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. 

Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben 

megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart  

igényt ezen üzenetekre. A hírlevelekről a Kapcsolat menüpontban, továbbá a Baby-Med 

Professional Company Kft. (cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.) postai címére küldött 

levélben, a rendeles@trimeszter.hu ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenetben, vagy a 06-

30-333-77-99-es telefonszámon (hétköznapokon 9.00-16.00 között) iratkozhat le. 

 

A Barion fizetés azonosításának, lebonyolításának és a visszaélések elkerülésének érdekében 

szükség van arra, hogy elfogadja, hogy a Baby-Med felhasználói adatbázisában tárolt egyes 

személyes adatai (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím) 

átadásra kerüljenek a Barion, mint adatkezelő részére. A Barion adatkezeléséről az általuk 

nyilvánosságra hozott felületeken, vagy közvetlenül oldalukon olvashat.  

 

A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása során a Baby-Med adatfeldolgozóként 

a GLS futárszolgálatot veszi igénybe.   

 

A rendeles@trimeszter.hu e-mail címre küldött üzenet útján bármikor jogosult tájékoztatást 

kérni a Baby-Med által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

adatait. Tájékoztatást 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk.   

Az adatai módosítását, törlését az általános szerződési feltételekben meghatározott módon 

kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a rendeles@trimeszter.hu e-mail címre küldött  

üzenet útján kérheti.  

 

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv 

(2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36-1-3911400, +36 

(30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.   

http://www.naih.hu/

