
Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem áttekintés

Általános információk

Az alábbi dokumentum egyszerű áttekintést ad arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, 

amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen

azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt 

található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatgyűjtés a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi 

nyilatkozat „Rendelkezés a felelős szervről” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ezek lehet olyan adatok, amelyeket egy 

kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, 

amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs 

rendszervagy az oldalmegtekintés ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép 

erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen.

Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról 

ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha 

hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Önnek jogában áll továbbá bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének 

korlátozását. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is. Bármikor 

kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

2. Tárhely

Külső hosting

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes 

adatokat a fogadó szerverein tároljuk.

Ez magában foglalhatja az IP-címeket, kapcsolatfelvételi kérelmeket, meta- és kommunikációs 

adatokat, szerződéses adatokat, kapcsolattartási adatokat, neveket, webhely-hozzáférést és a 

webhelyen keresztül generált egyéb adatokat.



A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk

1. bek. b lit.) és online ajánlatunk professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony 

nyújtása érdekében használjuk (6. cikk (1) bekezdés, f) bekezdés, GDPR).

Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének

a) pontja és a 25. § B. bekezdésének eszköz ujjlenyomat-vétele alapján történik a TTDSG értelmében. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Tárolónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire ez a teljesítési kötelezettségének 

teljesítéséhez szükséges, és követi az adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A következő tárhelyet használjuk:

Infinx Kft.

Balassa Pál utca 25/A

5900 Orosháza

Telefon: +36 30/712 3121

E-mail: hello@infinx.hu

Rendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatóval rendelés feldolgozási szerződést kötöttünk.

Ez egy adatvédelmi törvény által megkövetelt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk 

látogatóinak személyes adatait csak az általunk megadott utasításoknak megfelelően és a GDPR 

előírásainak megfelelően kezeljük.

3. Általános információk és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes 

adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak 

megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk.

A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi 

nyilatkozat tartalmazza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is, hogyan és 

milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció során)

biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével 

szemben nem lehetséges.

A felelős szerv

Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon:

Euroscale Zrt.

Szent László krt. 5.

6000, Kecskemét



Telefon: +36 70 640 8888

E-mail: info@euroscale.hu

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a 

személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljáról és módjáról.

Adattárolási időtartam

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időtartamot nem határoztak meg,

az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik.

Ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, 

adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. 

adózási vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); az utóbbi esetben a törlésre akkor kerül sor, ha 

ezen okok már nem állnak fenn.


