Adatkezelési tájékoztató
A Hidra-Mix készülékgyártó, Javító és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban HIDRA-MIX), mint a
www.hidramix.eu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé
a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat,
adatvédelmi elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A weboldalra látogató a szolgáltatás
használatának megkezdésével elfogadja jelen tájékoztató feltételeit. Amennyiben a weboldalra látogatónak olyan
kérdése lenne, mely jelen nyilatkozat alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az iroda@hidramix eu e-mail
címre, vagy jutassa el postai levélként a 1106 Budapest, Jászberényi út 34. címre,, a HIDRA-MIX válaszolni
fog.
Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető HIDRA-MIX Kft.
Székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 34.
Cégjegyzékszám: 01-09-162919
Képviseli: Mitterer Gyula cégvezető
E-mail címe: iroda@hidramix.eu
Adatkezelési nyilvántartási szám árajánlatkérés/megrendelés esetén: NAIH-83791/2015
A direkt marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83792/2015
Kereskedelmi és számlázási tevékenység során a nyilvántartási szám: NAIH-8397/2015
Az adatok feldolgozását a HIDRA-MIX végzi. A Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a
Felhasználókat.
A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
− A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott
személyes adatok (lásd I. rész).
− A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak
használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (II. rész).
I.

A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése
1.
Milyen személyes adatokat kérünk be?
a.
−
−
−
−
−
−

Árajánlat kérésekor (megrendeléskor) a következő személyes adatok megadása szükséges:
Teljes név
Cég név
Megrendelés esetén: cég címe
Megrendelés esetén: cég adószáma
Telefon
E-mail cím

b.

Hírlevélre történő regisztráció során, a Weboldalon a következő személyes adatok megadása
szükséges:
Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Telefon

−
−
−
−
c.
−
−
−
−
−

Hírlevélre történő személyes feliratkozás során a következő személyes adatok megadása
szükséges:
Teljes név
Telefon
E-mail cím
Dátum
Aláírás

2.

Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen az alábbi
célokra:
−
−

a Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen
felmerülő kereskedelmi és/vagy technikai problémák hatékony és gyors kezelése;
a Weboldalon keresztül leadott ajánlatkérések/megrendelések nyilvántartása / teljesítése, a megrendelt
termék Felhasználó számára történő átadása, kézbesítése, az ajánlatkérésekkel/megrendelésekkel
kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
a HIDRA-MIX termékeit és szolgáltatásait, ajánlatait népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat
tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai megkeresések (továbbiakban
együtt. Hírlevél) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak
időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

−
−

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval
fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra
vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését,
illetve nem vonja vissza hozzájárulását.
3.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az 1. a.)-c.) pontokban írt funkciók használatával a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a
személyes adatokat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználók jelen tájékoztatás ismeretében adott
önkéntes hozzájáruláson alapul.
A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes
adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.

Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve, az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) (pl. szállítást
végző cég) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett Felhasználó hozzájárulásával adja át
harmadik félnek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.
5.

A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről is. A tájékoztatás kérhető e-mailben az iroda@hidramix.eu címen
és postai levél útján a következő címen: 1106 Jászberényi út 34., mindkét esetben az ismert adatai igazolásával
és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül,
írásban válaszol.
Felhasználó jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), szintén az
iroda@hidramix.eu e-mail címen, vagy postai levél útján a következő címen: 1106 Jászberényi út 34.. Mindkét
esetben az ismert adatai igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul
elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megfelelően írásban értesíti az érintettet.
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben iroda@hidramix.eu e-mail címen, vagy postai levél útján a következő címen: 1106 Jászberényi út 34.,
ingyenesen, indoklás nélkül, ismert adatai igazolásával és levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési
kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a vonatkozó adatkezelés megszűntetéséről, és törli
a Felhasználót a nyilvántartásból.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő
tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet.
A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás
nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az iroda@hidramix.eu e-mail
címen, illetve a 1106 Jászberényi út 34. címre küldött levélben (a pontos személyes adatait feltűntetve).
Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a
Hírlevél küldésének alapjául szolgáló adatbázisból és a Felhasználónak további Hírlevelet nem küld.
Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a Hírlevél célú adatkezelést érinti, akkor Adatkezelő csak a Hírlevélküldés alapjául szolgáló nyilvántartásából törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldalon
keresztül leadott ajánlatkérések / megrendelések maradéktalan teljesítése érdekében továbbiakban is jogosult
kezelni a Felhasználó adatait.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
−
−
−

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közben üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a
Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a
Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz
fordulhat.
II.

A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben leírtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára
vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem
gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint azonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen
részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltató által kezelt cookie-kat használjon a
Weboldallal összefüggésben. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a
Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok
automatikus eredményeként rögzítenek (pl. Felhasználó számítógépének IP címe.). Az automatikusan rögzítésre
kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra
látogatáskor automatikusan naplózza. Ezen adatok személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek
összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a
cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait, a
Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését (pl.
Felhasználó mely egyéb weblapról érkezett Adatkezelő Weblapjára, mely oldalakat nézett meg és a böngészés
mennyi ideig tartott, stb.) segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső
szervereken tárolódnak. Az ilyen adatok kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni:
https://www.google.com/analytics

Az Adatkezelő elektronikus hirdetéseit külső szolgáltató (Google) internetes webhelyeken jeleníti meg, a
hirdetés célzásához cookie-kat használ.
A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások segítségével:
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások
az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
III.

Linkek

A HIDRA-MIX a weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért
nem vállal felelősséget. Amennyiben a HIDRA-MIX tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés
személyek jogát vagy hatályos jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldaláról.
IV.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, illetőleg megakadályozza azok a
tárolt adatok megsemmisítését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását. Gondoskodik továbbá
arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén az adatok
védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható, jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés
Adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetében a HIDRA-MIX nem felelős ilyen jellegű
adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználó ezen okokból kifolyólag keletkezett
bármilyen káráért.
V.

Jogérvényesítési lehetőség

A HIDRA-MIX mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen.
Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy ezeknek HIDRA-MIX nem felel meg, jelezze azt Adatkezelőnek az
iroda@hidramix.eu e-mail címen, illetve a 1106 Jászberényi út 34. címre küldött levélben.
Amennyiben úgy érzi, megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint
jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:
−
−

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
bíróság

Az elektronikus úton küldött Hírlevelekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. A
részletes szabályozás az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényben olvashatók.
VI.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan,
bármikor módosítsa.

Budapest, 2015. április 01.

Mitterer Gyula
cégvezető
Hidra-Mix Készülékgyártó, Javító és Kereskedelmi Kft.
Adatkezelő

