Adatvédelmi Tájékoztató
Az Ön által megadott személyes adatok biztonságos és megfelelő kezelése kiemelten fontos célunk és
érdekünk. Biztosítjuk Önt, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és jelen Adatvédelmi
Tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatni kívánjuk Önt az adatkezelés céljairól,
eszközeiről, az azzal kapcsolatos jogairól és egyéb érintőleges kérdésekről.

Tájékoztató célja és főbb elemei
Az Ön személyes adatait az A-Plast Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út
10., adatkezeles@aplast.hu ) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli.
Az Adatkezelő által üzemeltetett és adatkezelésekkel érintett weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”):
www.aplast.hu

Jelen Tájékoztató az alábbiakat határozza meg:






milyen módon és milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
tájékoztatót ad arról, hogy hogyan gyűjtjük,
mire használjuk az Ön személyes adatait,
elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg és/vagy továbbítjuk a személyes
adatokat
a jelen Tájékoztató útmutatóként szolgál az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és
választási lehetőségeiről.

A jelen Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi a Szolgáltatásokat (a
továbbiakban: „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások használata az alábbiakat jelentik:





böngészés a weboldalon
ajánlatkérés,
kommunikációs űrlapon üzenetküldés
ajánlatok és tájékoztatások igénylése.

Ez a Tájékoztató abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük
Önnel a kapcsolatot Szolgáltatásaink tekintetében.
Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a
továbbiakban: „GDPR”) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi
jogszabályok szerint kezeljük.

Általunk gyűjtött személyes adatok és jogalapok
Ez a rész azt tartalmazza, hogy milyen személyes adatokat kérünk Öntől a Szolgáltatások igénybe
vételéhez és milyen egyéb személyes adatokat kapunk más forrásokból.

1

Adatkezelési művelet és adatkezelési cél
Ajánlatkérés esetén (az Ön kiszolgálása,
ajánlatadás, személyre szabott
szolgáltatások)
Kommunikációs űrlap esetén (az Ön
kiszolgálása, ajánlatadás, tájékoztatás,
személyre szabott szolgáltatások,
panaszkezelés, kapcsolattartás)
Cookie (süti) adatok (felhasználói élmény
növelése)
Telefonos kapcsolatfelvétel
Telephelyen kamerarendszer által rögzített
képmás (vagyon- és személyvédelem)

Adatok köre, fajtája
Céges és személyes adatok, címek
és e-mail címek

Jogalap
Hozzájárulás

Név, cím, elérhetőség, e-mail cím

Hozzájárulás

Cookie tájékoztató szerinti adatok

Jogos érdek

Név, cím, elérhetőség, telefon,
e-mail cím
Képmás és felvétel

Hozzájárulás
Jogos érdek

Személyes adatok megosztása
Ez a rész elmagyarázza, hogy az Ön személyes adatait hogyan és miért oszthatjuk meg más
társaságokkal.
Az általunk gyűjtött személyes adatokat további adatkezelő részére nem továbbítjuk, azokat kizárólag
szűk körben, célhoz kötötten és a szükséges mértékben osztjuk meg adatfeldolgozókkal.
Az alábbi adatfeldolgozó vállalatok segítenek nekünk abban, hogy a Szolgáltatásokat nyújtani tudjuk
Önnek, mivel ezek a cégek a megbízásunk alapján járnak el, amikor az Ön személyes adatait kezelik,
úgy azért mi felelünk és a szigorú előírásaink és jogszabályi előírások szerint járnak el.

Személyes adatok védelme
Tudjuk, hogy mennyire fontos az Ön személyes adatainak kezelése és védelme. Ez a rész azt
tartalmazza, hogy ehhez milyen eszközöket alkalmazunk.
Számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása,
valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használunk az épületeinkben és a nyilvántartásainkban
az adatok biztonságának biztosítására. Csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek
a munkavégzéséhez ez szükséges.
Az információk és adatok biztonságát azok továbbításakor is védjük az adatok titkosításával.
Fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági eszközöket használunk a személyes adatok
gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához. Alkalmanként kérhetjük a személyazonosság igazolását is,
mielőtt megosztjuk Önnel a személyes adatait.
Mindamellett, hogy a megfelelő technikai és szervezési eszközöket használjuk az Ön személyes adatai
biztonságának megőrzéséhez, kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni az Ön által
interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát.

Személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatait nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit
jelent, több tényezőtől függ, így például:
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elsődlegesen, hogy miért gyűjtöttük azokat,
mióta tároljuk azokat,
van –e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja azok tárolását,
szükség van –e azokra abból a célból, hogy megvédjék akár Önt, akár bennünket.

A telephelyen működő kamerarendszer által rögzített képmás adatok – amennyiben vagyon- vagy
személy elleni cselekmény nem történik – úgy automatikusan 30 naponta törlésre kerülnek.

Adatvédelmi jogok, hozzáférés, leiratkozás, tiltakozás
Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ezt hívják érintetti kérésnek.
Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról egy kivonatot kapni, kérjük, írjon
az adatkezeles@aplast.hu címre.

A személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van továbbá:
1. a nem megfelelő információk kijavítására:
E jog tartalma:
Ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük
lépjen kapcsolatba velünk és ki fogjuk javítani azokat.
2. tiltakozni a használat ellen:
E jog tartalma:
általános tiltakozás – Ebben az esetben kivizsgáljuk az Ön az adatai használata elleni tiltakozását. Ha
összességében az Ön jogai jelentősebbek a mi arra irányuló érdekeinknél, hogy az Ön személyes
adatait használjuk, akkor az Ön kérése alapján vagy megtiltjuk azok általunk történő használatát (lásd
lent a 3. pontot) vagy töröljük azokat (lásd lent a 4. pontot).
3. megtiltani a használatot:
E jog tartalma:
Ön számos esetben megtilthatja a személyes adatainak használatát, így többek között (de nem
kizárólagosan), ha:
 Ön sikeresen nyújt be általános tiltakozást (lásd a 2. pontot fent).
 Ön vitatja az általunk nyilvántartott személyes adatok pontosságát.
 nem jogszerűen használtuk az Ön személyes adatait, de Ön nem szeretné, ha törölnénk azokat.
4. az adatai törlésére:
E jog tartalma:
Ön számos esetben kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését, így többek között (de nem
kizárólagosan), ha:
 nincs szükségünk a továbbiakban az Ön személyes adatainak a nyilvántartására,
 Ön sikeresen nyújtott be általános tiltakozást (lásd a 2. pontot fent),
 Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását (és nincs más
jogalapunk azok használatára),
nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait.
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5. az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára
E jog tartalma:
Az adathordozhatóság egy új jog, amely az EU-ban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait
szervezetek között továbbíthassa. Ez a jogosultság ingyenes, amely lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy
szolgáltatót válthassanak.
Ön az adataival kapcsolatos kérelmét a adatkezeles@aplast.hu címre küldhet meg.
6. Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:
Ha Önnek panasza van, szeretnénk segíteni annak elrendezésében, de Önnek jogában áll a személyes
adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.
Ha bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a
személyes adatokat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.
Kérjük, erre a címre írjon: adatkezeles@aplast.hu

Adatvédelmi Tisztviselő
Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nincs szükség, megkeresését az arra illetékes
adatkezelési munkatársunk fogadja.
A Tájékoztató 2018.05.25. napjától érvényes és hatályos
A-Plast Kft. adatkezelő
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