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BEVEZETÉS
A szolgáltató / adatkezelő a weboldalak működtetése során, az oldalakon
regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő
szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai
védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII.
törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szól.
ADATKEZELŐ
Az ELTEC Holding Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal
együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.
Cégnév
Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám
Telefonszám
e-mail

ELTEC Holding Kft,
1106 Budapest, Tündérfürt u. 3-5.
01 09 663562
12292217-2-42
+36-1-3358-355
info@eltec.net

ADATFELDOLGOZÓ
Tárhelyszolgáltató
Cégnév
Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám
Telefonszám
e-mail

DotRoll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
01 09 882068
13962982-2-42
+36-1-432-3232
support@dotroll.com

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver
tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető
munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az
adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az
adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
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FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
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adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint
végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok
előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az
érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az
érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes
adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a
tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes
személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
WEBOLDALON TÖRTÉNŐ KAPCSOLAT FELVÉTEL
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon keresztül kapcsolatba léptett
felhasználók.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig
történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja
a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor
történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő
hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
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Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok
tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban
történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.
Kezelt adatok köre
Név
Cégnév
Cím
E-mail
Telefon

Az adatkezelési adatok konkrét célja
Azonosítás, kapcsolattartás.
Azonosítás, kapcsolattartás.
Azonosítás, kapcsolattartás.
Azonosítás, kapcsolattartás.
Azonosítás, kapcsolattartás.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és
kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e
tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató,
valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
SÜTIK (COOKIE-K)
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és
olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a
bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A
böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k
segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns
tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt
(cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható
legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon
követése.
Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges,
amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások
menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
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Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem
kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az ELTEC Holding Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos
célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, amennyiben ezt írásban
kéri az info@eltec.net. címen.
A személyes adatok törlését az info@eltec.net címen lehet kérni.
LINKEK
A Weboldalon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. Az Adatkezelő nem
felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.
A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak az Adatkezelő Weboldalára
vonatkozik.

Készült: 2018.01.02.
Aláírás nélkül is érvényes!
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