Adatvédelem

A Salzgitter Mannesmann Acélkereskedelmi Kft. örömmel veszi, hogy érdeklődik vállalatunk iránt, és
ellátogatott weboldalunkra. Személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezért a továbbiakban
tájékoztatást adunk a személyes adatok weboldalunkon történő gyűjtéséről és kezeléséről. Továbbá
a jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével felvilágosítást adunk az Önt, mint felhasználót megillető
jogokról.

Weboldalunk használatához nem szükséges személyes adatokat megadni. A személyes adatok
gyűjtése a weboldalainkon önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat harmadik fél részére nem
továbbítjuk az ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

Adatgyűjtés
Szerver-naplófájlok
A felhasználók weboldalunkhoz való összes hozzáférésekor és egy adott fájl minden lehívásakor a
rendszer adatokat tárol el ideiglenesen egy naplófájlban erről a folyamatról. A mentett adatokat
kizárólag belső statisztikai célokból értékeljük ki név nélkül, hogy folyamatosan javítani tudjuk az
internetes kínálatunk tartalmát. Személyhez köthető felhasználásra nem kerül sor. A rendszer
minden hozzáférésről elment egy adatrekordot, mely elsősorban a következő adatokat tartalmazza:
■ használt IP-cím
■ használt operációs rendszer
■ használt böngésző
■ hozzáférés időpontja
■ weboldalak, melyeket nálunk felkeresett
■ weboldal, ahonnan eljutott hozzánk (amennyiben rendelkezésünkre áll)
■ mindenkori átvitt adatmennyiség

Cookie-k
Weboldalunk cookie-kat használ. Ezek kis szövegfájlok, melyek a végberendezésén lévő böngésző
segítségével került tárolásra. Nem okoznak károkat. A cookie-kat arra használjuk, hogy kínálatunkat
felhasználóbaráttá tegyük. A cookie-k addig maradnak a végberendezésén, míg működési idejük lejár
vagy ön törli azokat. Ezek segítenek újra felismerni a böngészőjét a következő látogatásakor.

Ha ezt nem szeretné, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az tájékoztassa önt a cookie-k elhelyezéséről,
és hogy csak egyedi esetben engedje meg azt. A cookie-k deaktiválásakor weboldalunk működése
korlátozott lehet.
Webelemzés
A cookiekról és a Google Analytics további működéséről információt a honlapunk alábbi linkjén talál
további leírást:
http://salzgitter.hu/informacio-a-sutikrol

Kapcsolatfelvételi űrlapok
Elérhetőséggel kapcsolatos adatokat csak akkor gyűjthet a rendszerünk, ha közlés vagy
megkeresésünk céljából használja a kapcsolatfelvételi űrlapot, ha online jelentkezést küld részünkre.

YouTube
Weboldalunkon YouTube-videók jelenleg nincsenek beágyazva, de fenntartjuk magunknak a jogok,
hogy ezt később megtegyük. Ilyen videókat a www.youtube.com tárol és weboldalunkról közvetlenül
le lehet játszani.
Ezek mindegyike benne van a „bővített adatvédelmi módban”, azaz Önről, mint felhasználóról nem
továbbít a rendszer adatokat a YouTube-nak, ha nem játssza le a videókat. Csak akkor továbbít
adatokat a rendszer, ha lejátssza a videókat. Ha párhuzamosan be van jelentkezve a YouTube-ra is, a
rendszer hozzárendeli ezeket az információkat a Youtube-fiókjához. Ezt megakadályozhatja, ha
weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik felhasználói fiókjából.
A YouTube-ot a 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA székhelyű YouTube LLC üzemelteti. A
YouTube-ot az 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA székhelyű Google Inc.
képviseli. A felhasználói adatok YouTube (Google) általi kezelésével kapcsolatos további információk
a http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ weboldalon találhatók.

Linkek

Weboldalunk részben más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. Ezeket a linkeket elvárható
gondossággal ellenőriztük. A társaság nem vállal felelősséget az általunk hivatkozott oldalakon lévő
tartalmakért és az adatvédelem biztosításáért.

GDPR szerinti további információk

Adatok törlése
Amennyiben tároljuk személyes adatait, csak abban az időtartamban kezeljük azokat, mely a tárolás
céljának eléréséhez szükséges, vagy ameddig az törvény szerint szükséges (pl. ötéves elévülési idő a
Ptk. alapján).
Ha okafogyottá válik a tárolás vagy lejár a törvényben foglalt tárolási határidő, a rendszer
rutinszerűen és törvényi előírásoknak megfelelően zárolja vagy törli a személyes adatokat.
Nincs adattovábbítás
A személyes adatokat nem továbbítja a rendszer, kivéve, ha egyedi esetben törvény írja elő.

Az érintettek jogai
Minden érintett személynek joga van a GDPR 15. cikke szerinti hozzáféréshez. Ha kezeljük az ön
személyes adatait, akkor önnek joga van a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez, a GDPR 17. cikke
szerinti törléshez, a GDPR 18. cikke szerint az adatkezelés korlátozáshoz, a GDPR 21. cikke szerinti
tiltakozáshoz, valamint a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz. Ezen kívül önnek joga van az
illetékes felügyeleti hatóságnál (NAIH, ld. www.naih.hu) történő panasztételhez (a GDPR 77. cikke
szerint).

Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kapcsolatfelvételi űrlapok és megrendelőlapok használatával összefüggő kezelése
szerződés teljesítése vagy szerződés megkötését megelőző intézkedések megtétele céljából történik
a GDPR 6. cikk 1 b) bekezdése alapján.
Ha vállalatunk olyan jogi kötelezettség hatálya alá esik, mely személyes adatok kezelését teszi
szükségessé, úgy az adatkezelés alapjául a GDPR 6. cikk 1 c) bekezdése szolgál.
Ezen kívül az adatkezelési folyamatok a GDPR 6. cikk 1 f) bekezdésén alapulhatnak, amely értelmében
az adatkezelésre vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekének megóvása érdekében van szükség, ha
az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátási kötelezettsége
Alapvetően nem áll fenn a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége, ha
meglátogatja a weboldalt. Ezt szerződésben foglalt szabályozások módosíthatják, mert egy szerződés
végrehajtásához rendszerint személyes adatokra is szükség van.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az internet folyamatos fejlődésének következtében bizonyos időközönként az adatvédelmi
nyilatkozatot is módosítani kell. Az adatvédelmi nyilatkozat rendszeres lekérdezésével tájékozódhat a
változásokról.
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