A Bello Design webáruház általános szerződési feltételei
A jelen általános szerződési feltételek ("ÁSZF") a www.bellodesign.hu weboldalon végzett
termékértékesítésre vonatkoznak, az eladó és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák
meg. A www.bellodesign.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek szerint
lehet vásárolni.
Cégadatok, elérhetőség:

Eladó: Gácsy Katalin egyéni vállalkozó
Székhely: 2113 Erdőkertes, Bocskai utca 55.
Adószám: 67661736-1-33
Nyilvántartási szám: 50567032
Bankszámla szám: 10402991-50526790-82511007
Telefon: 0630/853-4631
E-mail: info@bellodesign.hu
Ügyfélszolgálati idő: H-P: 8-18, Sz: 8-14
Termékismertető:
A Bello Design web áruházban üveg olvasztás technikával készült, egyedi ékszerek közül
válogathatsz. Az ékszerek olvasztó kemencében, magas hőfokon formálódnak, majd lassú hűtés
során edződve válnak végül gyönyörű, csillogó díszekké. A kész ékszereket erős, időt álló
ragasztóval rögzítjük az ékszer alaphoz. Termékeink nagy gondossággal, aprólékos munkával, a
legjobb alapanyagokból készülnek, melyek együttesen garantálják hogy minőségi terméket kapsz
tőlünk.
Mivel az ékszerek kézimunkával készülnek, valamint az üveg, és az olvasztás technikájának
sajátosságaiból adódóan nincs két egyforma ékszer. Kettő teljesen azonos terv alapján, azonos
megmunkálással készült ékszer között is lehet apró, forma és méretbeli eltérés. Ezért az áruházban a
termék fotóktól kis mértékben eltérhet az ékszer, amelyet rendelésedre elküldünk. Ez a csekély
eltérés azonban nem képezheti reklamáció tárgyát.
Az ékszerekből többnyire 1-2 db. van raktárkészleten. A kollekció kategóriákba rendezve olyan
ékszerek kaphatóak, melyeket igyekszünk folyamatosan készleten tartani, ha valamelyik elfogy,
rövid időn belül pótoljuk. Ezen ékszerek előrendelhetőek átmeneti készlethiány esetén is. A
"Fantázia" kategóriában többnyire olyan egyedi, megismételhetetlen darabok találhatóak,
amelyekből csak 1 db készült. Ha olyan ékszerre vágysz, ami senki másnak nincs, akkor ne habozz,
mert nem fog készülni belőle több! Ha ezt az egy darabot megvásárolják, akkor a termék adatlapon
a raktár státusznál "elfogyott, nem rendelhető" státusz szerepel, majd rövid időn belül el fog tűnni a
termék a weboldal kínálatából. Ilyen termékre kérlek ne adj már le rendelést! Ha elszalasztottál egy
ékszert, amely tetszett neked, ne csüggedj, mert a fantázia kategóriába folyamatosan kerülnek
különleges ékszerek. Lehet hogy egy sokkal jobbat fogsz találni, vagy éppen egy olyat, ami hasonlít
ahhoz ami tetszett. Nézz vissza később és kövesd facebook oldalunkat, ahol értesülhetsz az
újdonságokról.
A termék adatlapján fel vannak tüntetve annak lényegesebb jellemzői. A medálokat sodronylánccal
küldjük, melynek színe a termék adatlapján kiválasztható, mielőtt azt kosárba rakod. Amennyiben
nem választod ki a lánc színét, a választást ránk bízod, a medálhoz színben hozzá illő láncot fogsz
kapni. Igény szerint a sodronylánc helyett színes organza lánccal is tudjuk küldeni a medált. Ezt a
megjegyzés rovatban írd meg. Amennyiben készleten van a kívánt lánc, azzal postázzuk, ha nem,
akkor egyeztetünk róla, mert esetenként lényegesen meghosszabbodhat a szállítási idő ezen egyedi
igény esetén. A nyaklánc/lánc menüpontban opcionálisan vásárolhatóak további bizsu vagy ezüst
láncok is.

Az üveg ápolására mikro szálas kendőt javaslunk, valamint szükség szerint ecetes áttörléssel tudjuk
fényesíteni.
Az áruház felépítése:
Az áruházban több dologgal segítjük az eligazodást, hogy könnyen megtaláld a számodra megfelelő
ékszert. A termékeket több szempont szerint rendeztük kategóriákba. Bizonyos kategóriákban
szűrőket is találhatsz, például a legtöbb helyen szín szerint tudsz szűrni. Lehetőséged van a
termékeket sorba rendezni név vagy ár szerint is. A termék adatlapon leírást találsz a termékről, és
megtalálod a legfontosabb jellemzőit. A kapcsolódó termékeknél láthatod ha egy ékszer szettben is
kapható, kedvezményes áron. A termék címkék pedig jól használhatóak ha bizonyos
tulajdonságokra szeretnél kilistázni termékeket.
A vásárlás folyamata és a szerződés létrejötte:
A Bello Design web áruházban lehetőséged van regisztráció, vagy regisztráció nélkül is vásárolni.
A regisztrációnak több előnye is van. Megrendelésed után követhető a rendelésed aktuális állapota.
A kosárba rakott termékek nem törlődnek kilépéskor, a következő alkalommal folytatható a
megrendelés. Ugyancsak megmaradnak a kívánságlistára rakott termékek kilépés után. Ha újból
nálunk vásárolsz, regisztrált felhasználóként nem kell újra megadnod adataidat. Feliratkozhatsz
hírlevelünkre is, ezzel elsőként értesülhetsz újdonságainkról, vagy aktuális akciókról. Adataidat
minden esetben bizalmasan kezeljük, harmadik személynek azt nem adjuk ki. Erről az adatvédelmi
szabályzatunk rendelkezik részletesen.
A kosár tartalmát az oldal jobb felső sarkában található linken keresztül érheted el. A kosár nézetben
ellenőrizheted vagy módosíthatod annak tartalmát, valamint itt van lehetőséged kedvezmények
érvényesítésére, kupon, vagy vásárlási utalvány beváltására. Ezekről külön fejezetben olvashatsz
részletesen. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak alanyi jogon adómentesek. Ha úgy
döntöttél, hogy a kosárba helyezett termékeket megvásárolod, a fizetés gombbal
kezdeményezheted. Ha nem vagy regisztrálva, vagy még nem jelentkeztél be az oldalra, elsőként
lehetőséged van eldönteni, hogy regisztrációval folytatod a vásárlást, vagy vendégként. Új
regisztráció esetén a következő lépés a fiók létrehozásához szükséges személyes adatok, és jelszó
megadása. Vendég vásárlóként a vásárláshoz szükséges személyes adatokat kell megadni, jelszavat
ez esetben nem. Következő lépésként minden esetben a szállítási adatok megadása következik.
Regisztrált felhasználóként bejelentkezve a már korábban megadott számlázási és szállítási
címekből választhatsz, vagy megadhatsz újat is. A következő lépésben a szállítási módot tudod
kiválasztani, majd a fizetési módot. Ezek részleteit lentebb találod, kérlek figyelmesen olvasd el! A
feltételek elfogadása után még egyszer ellenőrizheted a rendelés részleteit, mielőtt elküldöd azt. A
megrendelés véglegesítése előtt bármikor lehetőséged van visszalépni adataid, vagy a szállítási és
fizetési mód módosítására.
Kérjük hogy adataidat pontosan add meg, mert ez alapján jön létre a szerződés az eladó és a vevő
között. A helytelen adatok miatt meghiúsult kézbesítések miatt felelősséget nem vállalunk. A
visszajött árut újra küldeni csak a szállítási költség ismételt megfizetésével tudjuk! A beérkezett
megrendelést 24 órán belül feldolgozzuk, és amennyiben raktárkészleten van a termék, azt
legkésőbb a megrendelést követő nap postázzuk. Amennyiben egy termék nincs készleten, de a
termék adatlapon a raktár státusz "előrendelés", erről a kosár nézetben is figyelmeztetés jelenik
meg. Ezeknél a termékeknél az ékszert előbb el kell készítenünk, és csak ezt követően tudjuk
postázni. Ez esetben 3-5 munkanap alatt tudjuk garantálni, hogy a terméket postára adjuk.
Természetesen törekszünk a lehető leg rövidebb idő alatti teljesítésre. Kérünk, hogy az
"ELFOGYOTT, NEM RENDELHETŐ" raktár státuszú terméket ne rendeld meg, mert nem tudjuk
teljesíteni.
Felhívjuk figyelmedet, hogy ékszereink kézzel gyártott, egyedi termékek. Ha egy termékből több
darab készül, nem garantálható, hogy teljes mértékben azonosak lesznek. Apró, méret és formabeli
különbségek lehetnek. Ezért a web shopban szereplő termékfotón látható és a számodra postázott
termék között kis mértékű eltérés lehet. Kérjük ezt vedd figyelembe megrendelésednél! A
kismértékű eltérések nem jelentik a nem szerződésszerű teljesítést, emiatt szavatossági igényt, vagy

a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet. Az ékszer szerelékek szintén
eltérhetnek a képen látottól.
A "megrendelés elküldése" gomb megnyomása a megrendelés véglegesítését, és jelen szerződési
feltételek elfogadását jelenti! Ez a szállítási és fizetési feltételek szerinti fizetési kötelezettséggel jár.
A megrendelésed után automatikus e-mail értesítőt fogsz kapni a rendelés részleteiről, ez azonban
még nem jelenti a szerződés létrejöttét. A rendelés feldolgozásáról, a váható szállítási időről, a
postázásról, valamennyi státusz módosításról e-mailben értesítünk. A megrendelés értékesítésére
vonatkozó szerződés az eladó és a vevő között akkor jön létre, amikor annak teljesítését
visszaigazoljuk, amely azonos a postázás időpontjával.
Megrendelést kizárólag online, a weboldalunkon keresztül fogadunk el. Más módon, pl. e-mailben
vagy telefonon leadott rendelést nem tudunk teljesíteni!
A szállítás, és fizetés részletei:
A megrendelések teljesítése a megrendelés során választott szállítási és fizetési módoknak
megfelelően, az alábbiakban leírt költségek és feltételek mellett történik.
Az alábbi táblázat tartalmazza a fizetés és szállítás összefüggését és a szállítás bruttó költségeit:
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A szállítást a Magyar Posta végzi. A csomagolás ékszerek esetében nem szabvány méretű
légbuborékos boríték, amely szállítás során megóvja az ékszert a sérülésektől. Kérünk, hogy
ellenőrizd a küldemény sértetlenségét, és ha sérülés történt a szállítás során, arról vetess fel
jegyzőkönyvet a postással! Utólagos reklamációra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a
vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet részünkre bemutatja. Az
ajándékutalványt szabvány postai levélben küldjük, amennyiben mást nem rendelsz.

Készlet rendelkezésre állás / szállítási határidők:
Amennyiben a megrendelt termék készleten van, és utánvétes fizetést választottál, a rendelésed
legkésőbb a megrendelést követő munkanapon postára adjuk. Ha átutalást választottál, kérlek utald
át a rendelés végösszegét a megadott bankszámlára. Rendelésed az összeg beérkezését követő
munkanapon tudjuk postára adni. Bankszámla szám: 10402991-50526790-82511007
számlatulajdonos: Gácsy Katalin e.v. Kérünk, hogy átutalás esetén írd be az átutalás
megjegyzésébe a rendelésed számát, melyet a rendelést követő e-mailben visszaigazolunk.
Ha a termék készlet információjánál "előrendelés" szerepel, azt a terméket előbb el kell
készítenünk, ezért ezekre 3-5 munkanapon belüli postázást vállalunk. Természetesen igyekszünk a
mielőbbi teljesítésre, és a postára adásról e-mailben értesítünk.
Az "elfogyott, nem rendelhető" státuszú termékeket kérlek ne rendeld meg, mert ezeket nem tudjuk
már szállítani, válassz helyettük másik egyedi ékszert!

Személyes átvételre az alábbi címeken van lehetőség, általában minden nap. De mivel ezek nem
üzletek, előzetesen egyeztetni fogunk veled, hogy mikor veheted át a rendelésed.
2113 Erdőkertes, Bocskai utca 55.
2347 Bugyi, Nyárfa utca 1.
Az ajándékutalványról:
Áruházunkban különböző címletű vásárlási utalványok vásárlására van lehetőség. Ajándékozni
szeretnél valakinek, de nem tudod, melyik ékszer tetszene neki? Vegyél ajándék utalványt! Az
utalványt szabvány postai levélben küldjük el. Az utalványon szerepelni fog annak értéke, a web
áruházunk címe, ahol vásárolni lehet vele, illetve egy kód, amellyel a kedvezmény érvényesíthető a
vásárláskor. Az utalványt web oldalunkon a kosár nézetben, a fizetés megkezdése előtt lehet
beváltani. A kedvezmények alatt válaszd az "ajándékutalvány beváltását" (ne a kuponkód
beváltást!) majd add meg az utalvány kódját, melyet az "utalvány beváltása" gomb megnyomásával
tudsz elfogadtatni. Ekkor az utalvány értéke levonódik a vásárlás végösszegéből. Ha a vásárlás
értéke nem éri el az utalvány értékét, és a postai szállítást választod, akkor a megrendelt áru ára + a
postaköltségből kerül levonásra az utalvány értéke. Ha még így sem használod fel az utalvány teljes
értékét, a megmaradt összeget egy újabb vásárlás alkalmával is elköltheted róla. Ekkor nincs más
teendő, mint ismét megadni az utalvány kódját, és az azon még rendelkezésre álló összeg levonásra
kerül a vásárlás végösszegéből. Példa: 2400 Ft értékben vásárolsz az áruházban. 5000 Ft értékű
ajándékutalványod van, amit beváltasz. Beváltáskor a végösszeg 0 Ft lesz. Az utalványon még
rendelkezésedre áll 2600 Ft. Ha előre utalást és postai szállítást választasz, akkor a posta költség
550 Ft, amely az utalvány értékéből levonódik. A számla végösszege 0 Ft. lesz, nem kell fizetned,
várhatod a postást. Az utalványon még mindig marad 2050 Ft, amelyet egy következő vásárlás
alkalmával felhasználhatsz. Egy vásárlásnál 1 utalvány érvényesítésére van csak lehetőség.
Amennyiben több utalványt szeretnél felhasználni egy vásárlás alkalmával, kérlek, hogy vásárlás
előtt vedd fel velünk a kapcsolatot! Ekkor összevonjuk az utalványaid értékét egy utalványra, és
egy kóddal a teljes összeget fel tudod használni. Az utalványok pénzre nem válthatóak, sem a teljes
értékét, sem az azon megmaradt fel nem használt összeget nem áll módunkban pénzben megfizetni!

A kuponokról:
Kupont különféle promóciók részeként, vagy jutalomból adunk vásárlóinknak. Ezért is érdemes
hírlevelünkre feliratkozni, és facebook oldalunkat követni. ;) A kupon kódot elektronikus úton
juttatjuk el vevőinknek. Egy vásárláskor egy kupon használható fel, és más kedvezményekkel össze
nem vonható. A kuponok általában csak egyszer használhatóak, de lehetnek többször használható
kuponok is. A kupon lehet százalékos kedvezményt adó, vagy fix összegű kedvezményre jogosító. A
kupon a lejárati időn belül használható fel, adott esetben csak bizonyos termékekre, vagy termék
csoportokra. Egy konkrét kuponra vonatkozó szabályokról a kupon kibocsájtásakor adunk részletes
tájékoztatást. A kupont weboldalunkon a kosár nézetben, a fizetés megkezdése előtt lehet beváltani.
A kedvezmények alatt válaszd a "kuponkód beváltását" majd add meg a kupon kódját, melyet az
"kupon beváltása" gomb megnyomásával tudsz elfogadtatni. Ekkor a százalékos, vagy fix összegű
kedvezmény levonásra kerül a vásárlás összegéből. A szállítási költségre nem terjed ki a kupon
értéke!
A vásárlástól való elállás joga:
A 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a vevő jogosult a vásárlástól indoklás nélkül
elállni, az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül. Amennyiben élni kívánsz elállási jogoddal,
az innen letölthető elállási nyilatkozattal, vagy bármilyen nyilatkozattal megtehető, amely
tartalmazza a vevő nevét, címét, a termék megnevezését és az áru átvételének időpontját. A
nyilatkozatot a jelen ÁSZF elején található postacímünkre, vagy e-mail címünkre kell elküldeni. Az
árut postai úton kell visszajuttatnod hozzánk a kézhezvételtől számított 14 napon belül,

sérülésmentes állapotban, olyan csomagolásban, ami a szállítás során megvédi a sérülésektől, tehát
olyan gondosan csomagolva, ahogy kaptad! A visszaküldés postaköltsége a vevőt terheli. A
nyilatkozat beérkezésétől számítva 14 napon belül a termék vételárát visszafizetjük, amennyiben az
áru is visszaérkezik sértetlen állapotban.
Szavatosság - garancia:
A szavatossági igényre és annak teljesítésére a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Ennek részletei megtalálhatóak az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület weboldalán vagy az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.
Ha a megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki,
úgy az eladó köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni. A törvény értelmében az eladó csak
akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba
a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a
vásárláskor is fennállt, kivéve, ha az eladó az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a
vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a
vásárláskor is fennállt.
Ékszereink a legnagyobb gondossággal készülnek, az égetési eljárás során az üveg ellenállóbbá
válik a törésre, azonban ennek ellenére sem zárható ki, hogy nagyobb ütésre, vagy leejtés esetén
eltörik. A nem rendeltetésszerű használatból adódó fizikai sérülésekre garanciát nem vállalunk! A
szereléket erős, időtálló ragasztóval rögzítjük az üveghez. Ha ennek ellenére a ragasztás elengedne,
azt kijavítjuk. Ehhez küldd el címünkre az ékszert és a levált szereléket is!
Felhívjuk figyelmedet, hogy ékszereink kézzel gyártott, egyedi termékek. Ha egy termékből több
darab készül, nem garantálható, hogy teljes mértékben azonosak lesznek. Apró, méret és formabeli
különbségek lehetnek. Ezért a web shopban szereplő termékfotón látható és a számodra postázott
termék között kis mértékű eltérés lehet. Kérjük ezt vedd figyelembe megrendelésednél!
A kismértékű eltérések nem jelentik a nem szerződésszerű teljesítést, emiatt szavatossági igényt,
vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet. Az ékszer szerelékek szintén
eltérhetnek a képen látottól.
Panasz ügyintézés:
Ha panasszal kívánsz élni, azt a fent megadott elérhetőségeken, írásban e-mailben vagy levélben,
szóban a megadott telefonszámon teheted meg. Panasz ügyintézéshez kérlek hivatkozz a rendelés
számra. Panaszodat lehetőség szerint a legrövidebb időn belül kivizsgáljuk, és annak eredményéről
tájékoztatunk. Amennyiben válaszunkkal nem értesz egyet, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatósághoz tudsz fordulni panaszoddal, mint felügyeleti szervhez.
Észrevételeidet, javaslataidat is írd meg, ezzel segíted munkánkat. Arra törekszünk, hogy vevőink
elégedettek legyenek a termékeinkkel, és az ügyintézéssel egyaránt.
A Pest Megyei Békéltető testülethez az alábbi elérhetőségeken fordulhatsz:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja itt érhető el.
Adatvédelmi szabályzat:
1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Gácsy Katalin egyéni vállalkozó (továbbiakban: Eladó, Adatkezelő)
Székhely: 2113 Erdőkertes, Bocskai utca 55.
Postacím: 2113 Erdőkertes, Bocskai utca 55.
Telefon: 0630/853-4631
E-mail: info@bellodesign.hu
weboldal: www.bellodesign.hu
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
A www.bellodesign.hu weboldal az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe
venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése során.
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és ideje:
Az Eladó a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti a vásárlók azon személyes adatait,
amelyek a termékértékesítéshez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek az adatok a vásárlók neve,
címe, e-mail címe és telefonszáma, melyeket az áruházban történő regisztrációhoz, a szerződés
létrejöttéhez, a rendelés kézbesítéséhez, a rendelés visszaigazolásához, és a rendelés teljesítéséhez
esetleg szükséges kapcsolattartás céljából szükséges megadni.
A vásárló a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés
feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.
Az Eladó a Vásárló megadott adatait kizárólag a megrendelésének teljesítésének céljából kezeli. Az
Eladó a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz
kizárólag a Vásárló, az Eladó valamint a kiszállítást végző cég - mint adatfeldolgozó - férhet hozzá.
Ez utóbbi, csak a kiszállításhoz szükséges adatokat (vevő neve és címe) kapja meg.
Az adatkezelés kezdete a Vásárló regisztrációja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az Adatkezelő
általi törlésével, a Vásárló ez irányú kezdeményezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a
felhasználó az adatainak kezelését bármikor megtilthatja. A felhasználó e-mailben vagy postai úton
is kezdeményezheti a regisztrációja törlését. Az Adatkezelő a kérésnek a lehető leghamarabb eleget
tesz, és törli a felhasználó minden tárolt adatát.
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:


tájékoztatás



helyesbítés



törlés



betekintés



tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény)
tartalmazza.
4. Hírlevelek küldése:
Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.
A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének
közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés
vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha
ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az áruházban a regisztrált felhasználóknak lehetősége van a hírlevélre történő feliratkozásra. A
feliratkozás önkéntes, a felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul, hogy e-mail
címére bizonyos időközönként hírlevelet küldhessünk. A felhasználó bármikor, indoklás nélkül
megtilthatja a hírlevél küldését. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a weboldalon, vagy emailben és levélben is kérhető az. A hírlevélre fel nem iratkozott felhasználónak az Eladó nem küld
hírleveleket.
A rendszerüzenet nem tartozik ebbe a körbe, például a rendelés státuszának változásáról küldhetünk
üzenetet.
5. Cookie-k elhelyezése:
A cookiek rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.
A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse,
kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott
szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével, annak
kifejezett hozzájárulásával lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A Bello Design web áruház
cookiekat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából, a rendelési folyamat lebonyolítása végett
helyez el a felhasználó számítógépén. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő
információkat és személyes adatokat az Eladó nem adja át harmadik személy részére.
Fentieken kívül a közösségi oldalak (facebook, pinterest, stb.), valamint oldal látogatottsági
statisztikák céljából a Google analytics helyez el cookiekat a felhasználó számítógépén. A
felhasználó a weboldal használatával ezt tudomásul veszi, és ehhez hozzájárulását adja.
6. Az áruház tárhely szolgáltatója:
A bellodesign.hu webáruház a DiMa.hu Kft. ( 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A I./1.) - mint adatfeldolgozó web tárhelyén üzemel.

