ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
ADATKEZELŐ
Pannon Gabion Kft. (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Határ utca 1.
E-mail cím: info@pannongabion.hu
Weboldal: www.pannongabion.hu
A Felhasználók (=a weboldalra látogatók) a weboldalon megadhatnak magukról információt/adatokat,
amikor élnek a lehetőséggel és kitöltik a weboldal Kapcsolatfelvételi űrlapját.
A Felhasználók a weboldal használata során elfogadják az Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett
feltételeket.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A weboldal Kapcsolatfelvételi űrlapjának elküldése előtt a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a
személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezelje.
A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás a
Felhasználó által bármikor visszavonható.
A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Kapcsolatfelvételi űrlapon. Amennyiben
nem saját adatait adja meg, akkor a Felhasználó köteles megszerezni az érintett személy hozzájárulását.
Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának jogalapja ezen túl a hatályos törvényeken alapul.

KEZELT ADATOK KÖRE
A weboldalon a Kapcsolatfelvétel menüpontban a Felhasználók tájékoztatást, ajánlatot kérhetnek. Ehhez
az alábbi adatok megadására kerül sor:
-

Név
E-mail cím
Telefonszám
Üzenet

Adatkezelő a felsorolt adatokat az ajánlati érvényesség ideje alatt jogszerűen kezeli.
A weboldalon történő adatmegadásra csak 16 évet betöltött személy jogosult.
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ADAT KEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA
Adatkezelő a Kapcsolatfelvételi űrlapról ill. az info@pannongabion.hu címre érkezett adatokat kizárólag a
következő célra használja:
-

Ajánlatkérés során: a Felhasználó által leírt/megfogalmazott kérdésre műszaki információt ad,
szolgáltatásról tájékoztatást és előzetes árajánlatot küld.
Megrendelés esetén: a termékek vagy szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos információk
és adatok ismeretében az Adatkezelő pontos árajánlatot tud adni a Felhasználó részére.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, az Adatkezelőhöz történt
érkezéstől számítva 1 évig kezeli ill. amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza
személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

ADATFELDOLGOZÁS
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Az Adatkezelő megbízásából a webhely szolgáltató:
Webműhely Kft. www.webmuhely.hu
1037 Budapest, Bécsi út 269.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy az adatok biztonságáról gondoskodik és megtesz minden technikai és
szervezési intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a birtokába jutott adatok védettek legyenek és
jogosulatlan használatuk lehetetlen legyen.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.
Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak
ellenére, hogy az Adatkezelő korszerű adat biztonsági eszközökkel rendelkezik- az interneten az adatok
védelme teljes mértékben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés esetén az Adatkezelő nem felelős
az így keletkezett bármilyen kárért.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, a
nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre, a szexuális szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A FELHASZNÁLÓ JOGAI
A Felhasználót - személyazonosságának igazolásával - az alábbi jogok illetik meg az adatkezelési
tevékenységgel kapcsolatosan:
•

•

•

•

Tájékoztatás joga: Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes
adatairól. A tájékoztatás kérhető e-mailben, vagy postai levélben. Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül írásban válaszol.
Helyesbítés joga: Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, megadva a helyes
adatokat e-mailben vagy postai levélben. Adatkezelő a javítást elvégzi és erről írásban értesíti az
érintetett.
Törléshez, zároláshoz, korlátozáshoz való jog: a Felhasználó bármikor kérheti az adatai törlését
vagy zárolását – részben vagy egészben - ingyenesen, indoklás nélkül, levelezési cím megadásával
együtt. Az Adatkezelő haladéktalanul törli az adatokat és törli a Felhasználót a nyilvántartásból,
ha ezt kéri Felhasználó. Az Adatkezelő zárolja az adatokat ha a Felhasználó ezt kéri. Az Adatkezelő
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja Felhasználót kérésének
végrehajtásáról.
Tiltakozás joga: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatai
felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás céljára történik.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben az Adatkezelő írásban elutasítja a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését, zárolást
vagy törlését, akkor az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (=Hatóság) előtti panasz tétele illeti meg.
Hatóság elérhetősége:
▪
▪
▪
▪

Postacím: 1530 Budapest, Pf.5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap címe: www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Ez a Tájékoztató a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyek személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
EU 2016/679 sz. rendelet rendelkezési az irányadók.

Biatorbágy, 2019. június 1.
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