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TÁJÉKOZTATÁSI ZÁRADÉK - SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
Az Ön személyes adatainak kezelője az 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Witosa 31/115, 00-710 Warszawa; e-mail: info@eorak.hu, telefon: (+48) 22 642 89 42).
Az Ön személyes adataira a kérvényének feldolgozásához van szükségünk - az ilyen célú feldolgozásuk a hirdetett árura vonatkozó adásvételi szerződés teljesítéséhez vagy kiszolgálásához szükséges.
Az Ön és az adatkezelő közötti esetleges jogvitákkal kapcsolatos célból is feldolgozzuk az Ön adatait (a feldolgozás jogalapja ilyen esetben az adatkezelő jogos érdeke), valamint a feldolgozott reklamációk 
elszámolása és könyvelése céljából (a jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 
Az Ön adatait az Ön raklamációja feldolgozásának időtartalma alatt kezeljük, kivéve, ha jogszabály (pl. könyvelés) arra kötelez bennünket, hogy az adatokat hosszabb ideig feldolgozzük, vagy ha Ön 
ellenünk bármilyen követelése van, a törvényben, különösen a Polgári Törvénykönyvben előírt elévülési időn belül tovább őrizzük meg.  
Bármikor joga van a következőkhöz: panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hatóság elnökénél, a személyes adatainak továbbítása, például egy másik adatkezelőnek, az Ön személyes adataihoz való 
hozzáférés, beleértve a másolat kiállítását is kérheti, tiltakozhat az Ön adatainak feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozás alapja a jogos érdekünk, kérheti adatai helyesbítését, feldolgozásának 
korlátozását vagy törlését.
Az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információkat a www.eorak.hu, weboldalunkon megtalálhatja az „Adatvédelmi politika” menüpont alatt.
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A VÁSÁRLÓ SZÁMLASZÁM

AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Az elállási határidő attól a naptól számított 100 nap elteltével jár le, amikor Ön az árut birtokba vette, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik személy az árut birtokba vette.
Az elállási jog gyakorlása érdekében tájékoztatnia kell minket (eorak.hu, 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. , Al. Witosa 31/115, 00-710 Warszawa) egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton, faxon vagy 
e-mailben küldött levélben) tájékoztatja a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről.  
Használhatja a visszavonási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó értesítését az elállási határidő lejárta 
előtt elküldi.
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesültünk arról, hogy Ön elállási jogával élni kíván, visszafizetjük Önnek az Öntől kapott összes 
kifizetést, beleértve az áruk szállítási költségeit (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása nyomán felmerülő többletköltségeket).
Visszafizetjük ugyanazzal a fizetési eszközzel, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodott meg; mindenesetre a visszafizetéssel kapcsolatban semmilyen 
költség nem terheli Önt.  
Visszatarthatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg meg nem kapjuk a terméket, vagy amíg Ön nem mutatja be nekünk igazolást a termék visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik 
be előbb.  
Kérjük, hogy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor Ön tájékoztat minket a szerződéstől való elállásáról, küldje vissza vagy adja át nekünk.
A határidő akkor batartott, ha a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi.  
Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.
Ön csak a tárgy jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéktől eltérő, a tárgy Ön által történő használatából eredő értékcsökkenéséért felel.

IBAN Adja meg az IBAN bankszámlaszámát, beleértve az országkódot is, amelyre a visszafizetést kapja. A hibás számlaszám megadása megakadályozhatja a visszafizetést végrehajtását.
A lengyelországi bankszámlák esetében a számlaszám a PL kóddal kezdődik, és a számlaszám 26 számjegyből áll (összesen 28 karakter). 
Ellenőrizze bankszámlája helyességét. További információkat a www.iban.com/structure weboldalon található.


