Adatkezelési tájékoztató
weboldalhoz
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Installer Kft.
Adószám: 11176079-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-022820
Székhely: 3300 Eger, Csiky Sándor utca 52.
Telefon: +36 36 511 530
Honlap: www.installer.hu
Az Installer Kft. (továbbiakban Adatkezelő), mint a www.installer.hu és a www.okosotthoneger.hu
üzemeltetője, a weboldalunkon megadott személyes adatokat kizárólag az alábbiakban
meghatározott célból és ideig kezeli. Adatkezelési tevékenységeink önkéntes hozzájárulásokon
alapulnak.

Alapfogalmak:
Személyes adat: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat)
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza
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Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése
alapján) személyes adatokat kezel (a továbbiakban: Adatfeldolgozó)
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez

Adatkezelés kapcsolatfelvétel során:
Kezelt adatok köre: Személyes adatokat a kapcsolat tartáshoz és árajánlat készítéshez szükséges
mértékben tárolunk. Weboldalunkon részünkre történő üzenetküldés során az alábbi adatokat
kezeljük: Név, Telefonszám, email cím, helységnév, valamint az üzenet ablakban Ön által megadott
bármilyen egyéb információ
Adatkezelés célja: Kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtás
Jogalapja: A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Időtartama: Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig időtartamig kezeljük. Az
adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

A honlap használata során alkalmazott sütik (cookie):
A honlapunk (www.installer.hu) használata során a weboldal úgynevezett sütiket helyezhet el a
számítógépén, amelyek különböző statisztikai információkat továbbítanak részünkre. Ezen
információk nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. A Google Analytics szolgáltatását
használjuk, amelyről bővebb információt a http://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon talál.
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Tájékoztatjuk arról, hogy az Installer Kft. az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan
kezeli, azokat kizárólag az adatkezelő és az Adatkezelő munkáját elősegítő Adatfeldolgozó
ismerheti meg. Az adatokat az Ön személyes hozzájárulása és tájékoztatása nélkül – a hatóságok
részére történő jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – harmadik személy
részére az Installer Kft. nem adja át. A személyes adatok kezelése során az Installer Kft. megtesz
minden olyan – a kockázatokkal arányos – intézkedést, amely biztosítja, hogy az adatokhoz
kizárólag csak a jogosultak férhessenek hozzá.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A
NAIH döntése ellen a bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Eger, 2020. október 26.
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