Tisztelt Látogató!

A ThermoSéd Kft. számára kiemelt jelentőségű, hogy a látogatók személyes adatai
megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon teljes körűen tájékozódhat arról,
hogy Társaságunk az egyes tevékenységeivel összefüggésben milyen jogcímen kezel
személyes adatokat, valamint arról. hogy az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik
meg.
Biztosítjuk arról, hogy a Társaságunk az adatkezelés során a hatályos adatkezelésre
vonatkozó EU Rendelet és tagállami jogszabályok szerint jár el.(Európai Parlament és
a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet) és a 2011. évi
CXII. tv.) Az esetleges jogszabályi változásoknak és a Társaság adatkezelési
gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót aktualizáljuk, melyet a módosítástól
számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.
ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév

ThermoSéd Műanyag Nyílászáró Gyártó és
Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely

8175 Balatonfűzfő, belterület 1498/71. hrsz.

Levelezési cím
Adószám

13830247-2-19

Cégjegyzékszám

19-19-509145

Képviseli

Novák Gyula ügyvezető

Honlap címe

www.thermosed.hu

Telefonszám

06-88-452-162

Email cím

thermosed@thermosed.hu

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Társaságunk a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően csak
meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes
adatokat.
Honlapra bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Személyi adatok kategóriái
Törlésre előirányzott határidő
Címzettek, akik hozzáférhetnek az
adatokhoz
Érintett hozzájárulásának módja
Hozzájárulás visszavonásának módja

regisztráció a honlapon
kapcsolatfelvétel
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont
szerinti adatkezelés
név, telefonszám, e-mail cím
a hozzájárulás visszavonásáig
az adatkezelő társaság megrendelések
kezelésével megbízott dolgozói
érintett önkéntes hozzájárulása
thermosed@thermosed.hu címre küldött
email –ben kért törlés

Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Személyi adatok kategóriái
Érintett hozzájárulásának módja

statisztikai adatgyűjtés
honlap használat megkönnyítése
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
nem tartalmaz személyes adatot
érintett önkéntes hozzájárulása

Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. Az alábbi linken
keresztül Ön megismerheti a leggyakrabban használt böngészők esetében
(MozillaFirefox, GoogleChrome, Internet Explorer) hol találja meg a sütik kezelésére
vonatkozó menüpontot.
GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
Az alábbi honlapon keresztül pedig Ön további információkat szerezhet a sütik
szerepéről: http://www.youronlinechoices.com/hu/.

Ha Ön a sütik fogadását visszautasítja, előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei
vagy a honlap teljes egészében nem lesz elérhető. Az első látogatáskor Ön által
megadott süti beállításokat bármikor módosíthatja.

Honlapunk az alábbi sütiket használja:

Süti neve

Célja

Jellege

Időtartama
Jogalap

GoogleAdwordscookie

Összetett statisztikai viselkedésfigyelő
adatok gyűjtése

1 év, érintett
hozzájárulása

Facebook

Facebook
tagjai viselkedésfigyelő
(és akik nem tagok)
követi piackutatási
elemzés
és
termékfejlesztés
céljával

1 év, érintett
hozzájárulása

GoogleAnalyticscookie A
szolgáltatás nem
cookie-kat
viselkedésfigyelő
használhat, hogy
információkat
gyűjtsön
és
jelentést készítsen a
weboldal
használatára
vonatkozó
statisztikai
adatokból anélkül,
hogy
egyénileg
azonosítaná
a
látogatókat
a
Google számára.

1 év, érintett
hozzájárulása

Remarketingcookiek-k:

A
korábbi
látogatók
vagy
felhasználók
számára a Google
Display Hálózaton
található
egyéb
webhelyeken való
böngészés, illetve
termékeivel vagy
szolgáltatásaival
kapcsolatos
kifejezések
keresésekor
jelenhetnek meg

A működéshez
szigorúan szükséges
cookie-k

A weboldal
használatához
nélkülözhetetlenek,
és lehetővé teszik a
weboldal alapvető
funkcióinak
használatát.

A munkamenet
végéig.

A felhasználói élmény
javítását szolgáló
cookie-k:

A weboldal
teljesítményének
javítására
szolgálnak.

A munkamenet
végéig

Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A
Társaság az általa kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi
rendelet előírásainak megfelelően biztosítja.
A Társaság mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és
informatikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes
adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve
ellenőrizhető. A társaság által történő adatkezelés biztonságát belső szabályzat
rendezi.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik
meg:


a hozzájárulás visszavonásának joga



személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés



helyesbítéshez való jog



adatkezelés korlátozása,



törléshez való jog



tiltakozáshoz való jog



hordozhatósághoz való jog.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben
a
megadott
adatokat
rendszereinkből
töröljük.
Törlési
kérelmét
az
thermosed@thermosed.hu címre küldheti meg. Kérelme elbírálása 25 napon belül
megtörténik, melyről az Ön által megadott email címen értesítjük.
Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 25 napon belül válaszolja meg
Adatkezelő.
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az
Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben
jogainak érvényesítése céljából polgári pert indíthat.
Veszprém, 2019. 01. 01.
ThermoSéd Kft.

