Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
VANTECH 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Süti (cookie)
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és
előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak
lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az
érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként
működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes
felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre
korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a
cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására
nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.
A szabályzat célja:
A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Vantech67 Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a Vantech67 Kft.
adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet magára nézve kötelező erővel betart és elismer. A Vantech67 Kft. a mindenkor hatályos
az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 20ll. évi CXII. törvény (továbbiakban: ,,lnformációs
Törvény'') rendelkezéseinek megfelelően kezeli ügyfeleinek személyes adatalt, elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A hírlevélküldés szabályai:
Hírlevelet adatkezelő csak feliratkozás esetén küld. A hírlevélre feliratkozás csak akkor lesz érvényes, ha a hozzájárulást az ügyfél
adja, az egyértelmű, kifejezett, és a nyilatkozat tartalmazza az ügyfél nevét és e-mail címét is. Adatkezelő a hírlevélről történő
leiratkozást ingyenesen, bármilyen korlátozástól mentesen, indokolási kötelezettség nélkül biztosítja. A leiratkozási kérelemnek az
adatkezelő haladéktalanul eleget tesz, egyben törli a leiratkozó személy adatait a hírlevél adatbázisából.
Az adatkezelés időtartama:
Az ügyfél által megadott személyes adatok addig kezelhetők a Vantech67 Kft. által, amíg az ügyfél kifejezetten írásban nem kéri azok
kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, az arra irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
Az adatkezelés elvei:
- Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
- Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
- A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. Meg
kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, a
véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozására.
Az adat fajtája:
Ügyfelek nyilvántartása
Az adatra vonatkozó kezelési cél:
A szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges. dokumentumok kiállítása, számla kiállítása.
Az adatra vonatkozó jogalap:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20ll. évi CXII. törvény (továbbiakban: ,,Információs
Törvény'') rendelkezéseinek megfelelően kezeli ügyfeleinek személyes adatalt, elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak
védelmére kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az érintettek köre: Vantech67 Kft. ügyfelei
Az adatok forrása:
Az ügyfelek adatszolgáltatása, adat továbbítás, adatkezelés:
Amennyiben a Vantech67 Kft. által nyújtott szolgáltatás szempontjából szükséges, hogy a megadott adatokat harmadik személynek
adja át, csak az ügyfél előzetes tájékoztatása után kerülnek továbbításra.
A tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (,, Adatvédelmi Törvény'');
- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szőlő 1995. évi CXIX. törvény;
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIlI. törvény.

A Vantech67 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Kapcsolat:
VANTECH67 Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Esterházy utca 6.
Képviseli: Varga Attila
Email: info@vantech67.hu

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai az info@vantech67.hu email
címen.

