ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
HONLAP MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
Bevezetés
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező
fogalommagyarázatokkal.
1. ADATKEZELŐ/VÁLLALKOZÁS ELÉRHETŐSÉGEI
1.1. Az adatkezelő neve: AUTONET Import Magyarország Kft. (a továbbiakban:
„Adatkezelő")
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 43.
E-mail címe:officehu@autonet-group.com
Telefonszáma: +36 27 548 250
Honlap: www.autonet-group.hu
1.2.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (DPO) az adatai a következők:
Neve: Ruzsila Levente
E-mail címe: levente.ruzsila@autonet-group.com

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
2.1. A személyes adatok kezelésének célja: a Vállalkozás honlapját meglátogatók általános
tájékoztatása, kapcsolatfelvétel elősegítése, marketing célú információk közreadása,
valamint a honlap rendeltetésszerű működtetése, a rosszindulatú látogatások kiszűrése
és beazonosítása.
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
3.1. A személyes adatok kezelésének jogalapjai:
Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], a kapcsolatfelvétel
esetén,az érintett kezdeményezése alapján megteendő intézkedésekre a szerződéses
jogalap [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
4. A KEZELT ADATOK KÖRE
4.1. Kezelt adatok köre:
a) látogatás időpontja, tartama, látogató számítástechnikai eszközének IP címe és MAC
azonosítója, az általa használt operációs rendszer és böngésző típusa, a meglátogatott
aloldalak;
b) a https://www.autonet-group.hu/kapcsolat oldalon a név, e-mail-cím, továbbá az
ellenőrző kód és opcionálisan a telefonszám, illetve az üzenet tartalma.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

5.1. Honlap látogatása során kezelt személyes adatok megőrzési ideje:

a) a 4.1. a) pontban meghatározott adatok esetében egy hónap a látogatás
megkezdésétől számítva;
b) a 4.1. b) pontban meghatározott adatok pedig annyi ideig, ameddig a szerződés
kezdeményezésével kapcsolatban igény érvényesíthető (Ptk. szerinti elévülési idő).
Mivel a szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges személyes adatok
szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést
megkötni, illetve teljesíteni nem tudja, az érintett köteles az ehhez szükséges személyes
adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az
Adatkezelő jogosult a szerződéskötés előkészítését, a szerződéskötést, illetve a
szerződés teljesítését megtagadni.

6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT
PROFILALKOTÁST IS

6.1. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében
nem végez automatizált döntéshozatalt.

7. „SÜTIK” ÁLTALI ADATKEZELÉS

A „sütik” kisméretű adatfájlok, melyek a Vállalkozás honlapjának látogató általi
felkeresésével kerülnek a látogató számítástechnikai eszközére. A sütiket a látogató
eszköze által használt böngésző menti le, melyet a látogató a saját eszközéről bármikor
törölheti. Vállalkozásunk nem alkalmaz olyan sütiket, amelyek harmadik felek részére
gyűjtenek személyes adatot. A „sütik” nem vírusok, vannak köztük viszont olyanok,
amelyek alkalmazásához a látogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásának
megadásával összefüggésbena látogatóa honlap első ízbeni felkeresésekor részletes
tájékoztatást és választási lehetőséget kap az oldalon, melyről lentebb rövid, táblázatos
összefoglalást tekinthet meg:
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Azon sütik alkalmazása esetén, melyhez a látogató hozzájárulása szükséges, az
alkalmazás jogalapja a látogató/érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont] alapján.
8. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

8.1. Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében a következő adatfeldolgozókat veszi
igénybe:
a) Tárhelyszolgáltató: HEG US Inc. - 210 NorthTuckerBlvd. Suite 910 - St. Louis, MO
63101
b) Internet szolgáltató: PlusServer GmbH Hohenzollernring 72 50672 CologneGermany

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
9.1. A látogató/érintett részletes felvilágosítást kérhet a honlap használatával
összefüggő személyes adatai kezeléséről az adatvédelmi tisztviselőtől, illetve rajta
keresztül az információ biztonsági felelőstől.
9.2. A látogató/érintett — a GDPR 12-21. cikkei szerint — kérelmezheti az
Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhet az
adathordozhatósághoz való jogával.
9.3. A látogató tiltakozhat az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelések [jelen
Tájékoztató 3.1. pont] ellen. Az Adatkezelő a tiltakozási jog gyakorlása esetén a
tiltakozást megvizsgálja és dönt annak figyelembevételéről.
9.4. A látogató/érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal
fordulhat az Adatkezelőhöz az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott elérhetőségeken.
9.5. A látogató/érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A látogató/érintettnek
joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós
tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
9.6. Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok
kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A látogató/érintett a pert a
Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja
meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található:
http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a látogató/érintett szokásos
tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos
tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósága előtt is megindítható.
9.7. A látogató/érintett sérelemdíjra és kártérítésre vonatkozó igényt terjeszthet elő a
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.
Dunakeszi, 2019. február 28.

