Adatvédelmi tájékoztató
Az Applixation Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., adószám: 25453876-2-41), továbbiakban mint adatkezelő, a
weboldalai (applixation.hu, logicort.hu, medicort.hu, salecort.hu, shopcort.hu) felhasználóinak személyes adatait értékesítési
tevékenységével kapcsolatban kezeli, az ajánlatkérések teljesítésének céljából.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A
személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelő minden elvárható módon védi
felhasználóinak a weboldalakon megadott személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Az adatkezelő elérhetőségei:
●
Email: info@applixation.hu
●
Telefonszám: +36-1-408-2403
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1)
bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez az ajánlatkérés
elküldésével, a jelen tájékoztatás ismeretében.
Az érintettek köre: Ajánlatot igénylő felhasználók.
Bárki látogathatja az adatkezelő weboldalait anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot
kellene megadnia.
A kezelt adatok köre: Az ajánlatot igénylő felhasználók megkereséséhez szükséges adatok: email, telefonszám, név, üzenet.
A weboldalak megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az
oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető
ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.
Az adatgyűjtés célja: Ajánlatkérések teljesítése.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az adatkezelő munkatársai és az adatkezelő szolgáltatásait
értékesítéső személyek.
Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok a felhasználó személyes adatainak jogos törlési kérelméig kerülnek tárolásra.
A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél:
●
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
●
személyes adatainak helyesbítését,
●
személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó az ajánlatkéréshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél emailben
vagy telefonon kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10
munkanapon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha adatkezelő a
felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha
a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt
érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról: Nemzeti Jogszabálytár
(www.njt.hu).
Az adatkezelő fenntartja a jogot: az adatvédelmi nyilatkozatának megváltoztatására. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a
szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a már tárolt személyes
adatok céltól eltérő kezelését.

