ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatszolgáltatás önkéntes.

A www.ponthegesztes.hu számára kiemelt cél egyben elkötelezettség ügyfeleink által
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos
jogszabályoknak teljes körûen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési
lehetõségeinek megteremtéséhez. A www.ponthegesztes.hu portál a látogatók személyes adatait
bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz és az adatvédelem elveinek
maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok
védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos
jogszabályokat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak
alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok
védelmének biztosításáért felelõs kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@ponthegesztes.hu.
Ügyfeleink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelõen minden esetben részletes
tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idõtartamáról és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységrõl.

Kérjük tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunkat!
http://www.ponthegesztes.hu/aszf-a10953

Adatkezelés elvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelõ rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Célok és alkalmazási gyakorlat
Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk ügyfeleinktõl, ügyfelünk teljes mértékben
tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról. Elõfordulhat
azonban, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes
adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan
adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezõk
kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelõ kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. Ezen
elemek a szükséges adatelemek.

A kért adatokat egyfelõl elemzési célokra, másfelõl szolgáltatásaink minõségének javításához,
fejlesztéséhez használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat egyénre bontva.
Jelen Nyilatkozat az ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem a www.ponthegesztes.hu
rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából
nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a
Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelõje a www.ponthegesztes.hu,a honlap
üzemeltetõje.
Amikor ügyfeleink honlapunk oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel
kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegû adatot kellene megadniuk.
Bizonyos esetekben azonban az adatkezelõ által kínált szolgáltatás teljes körû igénybevételéhez
szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének
vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai és más
jellegû adatokat(név, születési év, postai cím, e-mail cím, honlap-cím, telefonszám) is kérünk
ügyfeleinktõl. Az ilyen adatokat kizárólag a megrendelt csomag, szolgáltatás célba juttatására,
illetve kapcsolattartásra használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.
Amennyiben az egyes oldalakon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben feltüntetjük,
hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelezõ"jelleggel megadni. A
kötelezõ kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelezõ jellegére utal, hanem arra, hogy
vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos
mezõk kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelõ kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk
össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. 8. Amennyiben az arra feljogosított
hatóságok a jogszabályokban elõírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az
adatkezelõ - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló
információkat.
Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges
lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati
kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, õrzése (tehát offline
adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltõ személyek
férhetnek hozzá - magas szintû hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel,
csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelõen kiállított
ellenõrizhetõ formájú szülõi, vagy más törvényes képviselõi beleegyezés, hozzájárulás áll
rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még
akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

.

III. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a uwww.ponthegesztes.hu internetes oldalon található internetes tartalmak
felhasználóinak önkéntes, megfelelõ tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerülsor,
amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§
(1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes
kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1 - 5) bekezdések. A kutatás és a közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény 5.
§ (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történõ adatkezelés.

A kezelendõ adatok meghatározása

Az adatkezelõ által kezelendõ adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés idõtartama

Az adatkezelés idõtartama az érintett és az adatkezelõ között fennálló ügyfélkapcsolat idõtartama,
vagy az az idõtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél
általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul
törlésre kerülnek a szerzõdés létrejöttének elmaradása, a szerzõdés megszûnése, esetén.
Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az
adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget
ér.

Az adatok felhasználásának célja

A www.ponthegesztes.hu, oldal üzemeltetõje által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására
irányuló szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése.

VII. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei

Adatkezelõ az ügyfél által a www.ponthegesztes.huoldalon az ügyfelek által megadott adatokat név, lakcím, telefonszám, e-mail cím az ügyfél hozzájárulásával átadja az adatkezelõvel megbízási
jogviszonyban álló személyeknek, a www.ponthegesztes.hu, oldal üzemeltetõje által az
ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

VIII. Kiegészítõ tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésrõl

A www.ponthegesztes.hu tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló felhasználókat, hogy

(1) az adatszolgáltatás önkéntes,

(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek elõzetes tájékozott hozzájárulása,

(3) az adatkezelés idõtartama az érintett és az adatkezelõk között fennálló ügyfélkapcsolat
idõtartama vagy az az idõtartam, amíg hozzájárulásomat vissza nem vonom,

(4) az érintettek adatait csak az adatkezelõk munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához
szükséges mértékben,

(5) az érintettek hozzájárulásukat a www.ponthegesztes.hu, 2700 Cegléd Fecske u. 28. postai
címre illetve a lee99@freemail.hu hu e-mail címre küldött, a személyes azonosításra alkalmas
adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül
visszavonhatják.

Adatközlõ jogai
Az adatközlõ kérelmezheti az adatkezelõnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelõre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a IX. fejezetben meghatározott esetekben az

adatátvevõ az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történõ hozzájárulásról
Alulírott, kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak
tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez hozzájárulok. Kijelentem továbbá, hogy adataimat a
www.ponthegesztes.hu honlapon, az adatkezelési tájékoztató és Adatkezelési Szabályzat
elolvasását követõen önként és a program által megadott módon regisztráltam.
Fentieknek megfelelõen kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a www.ponthegesztes.hu,
üzemeltetõje, az általa kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítése céljából, kezelje az alábbi adataimat:

név. lakcím: telefonszám: e-mail cím
Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy Adatkezelõ az általam megadott adatokat - név, lakcím,
telefonszám, e-mail cím továbbítsa az adatkezelõvel megbízási jogviszonyban álló
személyeknek, az adatkezelõ által kínált szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

