
Adatvédelmi nyilatkozat 
Az adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a Baba-Ker Kft. (továbbiakban adatkezelő) tájékoztassa a 
weboldal látogatóit, hírlevél olvasóit, vásárlóit (továbbiakban felhasználó) jogairól, személyes 
adatainak kezeléséről, tárolás időtartamáról. 

Adatkezelő elérhetőségei: 

Az adatkezelő neve: Baba-Ker Kft. 

Levelezési címe: 4025 Debrecen, Nyugati utca 5-7. 

Telefonszáma: +36 52 414-690, +36 30 463-2063 

Weboldala: www.babavilagnet.hu (továbbiakban weboldal) 

Cookiek (sütik) használata weboldal látogatásakor 
A weboldal látogatása során a weboldal cookie-t (sütit) helyezhet el a felhasználó számítógépén, 
hogy bizonyos szolgáltatásokat használhasson, mint például a kosár tartalmával kapcsolatos 
módosítások, bejelentkezés során hitelesítés, terméklistázás esetén személyre szabott beállítások 
eltárolása. 

A cookie-k véletlenül generált, számokból és betűkből álló adat, mely személyazonosítást nem tesz 
lehetővé. 

Google AdWords 
A weboldal használja a Google AdWords hirdetési szolgáltatást, amely a weboldal hirdetési 
kampányait hivatott szolgálni, így cookie-kat tárolhat a számítógépen statisztikai célból (megtekintett 
hirdetés és remarketing szolgáltatások céljából) biztosítva ezzel a weboldalt a hatékony hirdetési 
megjelenítésekkel. 

Az adatkezelés módjáról bővebben a Google Adwords adatkezelési tájékoztatója az irányadó. 
Weboldal: http://www.google.com/adwords 

Google Analytics 
A weboldal használja a Google Analytics statisztikai szolgáltatást, amely a weboldal statisztikai 
információját hivatott szolgálni. A szolgáltatás általános statisztikai adatokat gyűjt, mint például 
böngésző verziója, képernyő felbontása, nyelv, ország, régió szerinti felhasználás, meglátogatott 
aloldalak. 

Az adatkezelés módjáról bővebben a Google Analytics adatkezelési tájékoztatója az irányadó. 
Weboldal: http://www.google.com/analytics 

 



Statcounter 
A weboldal használja a Statcounter független statisztikai szolgáltatást, amely a weboldal statisztikai 
információját hivatott szolgálni. A szolgáltatás általános statisztikai adatokat gyűjt, mint például 
böngésző verziója, képernyő felbontása, nyelv, ország, régió szerinti felhasználás, meglátogatott 
aloldalak. 

Az adatkezelés módjáról bővebben a Statcounter adatkezelési tájékoztatója az irányadó. Weboldal: 
www.statcounter.com 

Az adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok 

Weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés 
A weboldalon bizonyos funkciók eléréséhez regisztrációra van szükség (például a fórum, gyors 
rendelés leadása, korábban tárolt adatokkal történő használata). 

Kezelt adatok: 

Kötelező adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó 

Nem kötelező adatok: számlázási és szállítási név és hozzájuk tartozó cím, telefonszám 

Az adatokat a felhasználó általi visszavonásig tároljuk. 

Weboldalon történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés 
A vásárlás során a felhasználónak meg kell adnia a teljesítéshez szükséges számlázási nevet és címet, 
kiszállítás esetén pedig a szállítási nevet és címet, továbbá a kapcsolatfelvételhez elérhetőségi 
adatokat (e-mail cím és telefonszám). 

Az adatokat a törvény által a számlázással kapcsolatos aktuális jogszabályban meghatározott 
maximum 5 évig tároljuk. 

Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés 
Kiszállítással történő rendelés esetén a weboldal a szerződött futárszolgálatnak továbbítja az előző 
pontban leírt szállítási, számlázási, kapcsolatfelvételi adatokat és a megrendelt termékek szállítási 
költséggel terhelt fizetendő összegét. 

Szerződött futárszolgálati cég, mint adatkezelő: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

Címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

E-mail címe: info@gls-hungary.com 

Weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home 

Az adatkezelés módjáról bővebben a GLS adatkezelési tájékoztatója az irányadó.  



Weboldallal együttműködő portálokkal kapcsolatos adatkezelés 
A weboldal együttműködik ár-összehasonlító portálokkal, melyek az összehasonlító portáloknak 
szolgáltatja a weboldalon megjelenő termékekről információt, megvásárolt termékek esetében pedig 
a Megbízható Bolt programban értékelheti a vásárló a weboldalt és a termékeket. 

A rendelés leadása esetén a név, e-mail cím, megrendelt termékek kerülnek továbbításra 

Adatkezelő neve: Online Comparison Shopping Kft. 

Címe: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

E-mail: info@arukereso.hu 

Weboldala: www.arukereso.hu 

Az adatkezelés módjáról bővebben az Online Comparison Shopping Kft. weboldalán található 
adatkezelési tájékoztatója az irányadó. 

Üzletünkben történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés 
Üzleteinkben lehetőség van törzsvásárlói kedvezményre, mely során a vásárló nevét, címét és 
kapcsolatfelvételi elérhetőségeit (e-mail és vagy telefonszám) és a kedvezmény mértékét. Az 
adatokat a vásárló általi visszavonásig tároljuk. 

Kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi értékesítés esetén történő számla igényléskor a a Baba-Ker 
Kft. adatokat tárol. Kezelt adatok: a vásárló számlázási neve és címe. A számlázás során megadott 
adatokat a jogszabályban megadott, számlázásra vonatkozó előírásban meghatározott 5 évig köteles 
az áruház megőrizni. 

Üzleteinkben elhelyezett kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés 
Üzleteinket készpénz, áruvédelmi és személyi biztonság érdekében kamerarendszerrel szereltük fel, 
melyeket a Baba-Ker Kft. okozott kár esetén felhasználhat illetve az illetékes hatóságoknak átadhat 
tetten érés céljából. 

A felvételeket kizárólag a Baba-Ker Kft. arra kijelölt munkavállalója tekintheti meg. A felvételek 
biztosítva vannak az illetéktelen felhasználástól. 

A képen szereplő személy kérheti a róla készült videofelvétel másolatát, de kizárólag abban az 
esetben, ha más személy nem vagy felismerhetetlen a felvételen. 

Adattárolás időtartama felhasználás hiányában maximum 30 nap. 

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 
A Baba-Ker Kft. havi illetve heti rendszerességgel küld hírlevelet aktuális akcióiról, információiról 
áruházban történő események időpontjáról kismama és babatermékek témájával kapcsolatban. 

A hírlevélre lehetőség van a weboldalon feliratkozni illetve üzleteinkben papír alapon, aláírással 
igazoltan. Kizárólag aláírt, olvasható betűkkel kitöltött adatlapot áll módunkban elfogadni. 

 



Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, igényelt üzlethelyiség városa. 

Az adatokat a feliratkozó felhasználó visszavonásáig, leiratkozásáig tároljuk. 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 
A Baba-Ker Kft. számviteli könyveléséhez adatokat továbbít az alábbi cég számára, mely a 
jogszabályban meghatározott módon (Sztv. 169. § (2)) tárolja az érintettek nevét, címét. 

Adatkezelő: Nené Bt. 

Címe: 4025 Debrecen, Ceglédi utca 18. 

Telefonszáma: +36 52 326-931, +36 52 454-925 

Az adatkezelés módjáról bővebben a Nené Bt. adatkezelési tájékoztatója az irányadó. 

További adatkezelések 
Amennyiben a Baba-Ker Kft., mint adatkezlő további adatokat kíván végezni, előzetesen erről 
tájékoztatást ad erről (adatkezelés céljáról, felhasználni kívánt adatokról és azok időtartamáról). 

Adatbiztonsági intézkedések 
Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelően biztosította adatai védelmét illetéktelen felhasználásától, 
továbbításától valamint nyilvánosságra hozataltól. 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 
Tájékoztatáshoz való jog – Ön az adatkezelés időtartamán belül jogosult a felhasznált adatokról 
tájékoztatást kérni, melyet írásos formában tehet meg a Baba-Ker Kft. felé, melyet a cég maximum 15 
napon belül az Ön részére hozzáférhetővé tesz. 

Helyesbítéshez való jog – Ön az adatkezelés ideje alatt jogosult adatai helyesbítését kérni, melynek a 
Baba-Ker Kft. eleget tesz legfeljebb 15 napon belül. 

Zároláshoz való jog – Ön jogosult zárolni az adatait felhasználás ellen, amennyiben az Ön érdekeit 
sértené adatainak törlése. 

Törléshez való jog – Ön kérheti adatai törlését az adatkezelés időtartama alatt, melynek az 
adatkezelő maximum 15 napon belül eleget tesz. 

Tiltakozás joga – Ön az adatkezelés időtartama alatt tiltakozhat adatai felhasználása ellen, melyet az 
adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgál és felajánlja a helyesbítés, 
törlés 

Tájékoztató módosítása 
Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatkezelési nyilatkozat módosításához, melyet a weboldalon 
aktualizál és a hatálybalépést követően Ön elfogad módosítás esetén. 
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