ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Korteszt Méréstechnika Kft. adatvédelmi szabályzata
A Korteszt Méréstechnika Kft. fontosnak tartja a felhasználók információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért személyes adataikat
bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az oldal böngészése
Ön szabadon böngészhet weboldalunkon, anélkül, hogy önmagáról bármilyen
személyes információt közölnie kellene. On-line ajánlatkérés esetén az ajánlat
tárgya mellett az Ön nevét, cége nevét, e-mail címét és telefonszámát
rögzítünk, de azt az ajánlat, a műszaki támogatás és segítség adása mellett más
célra nem használjuk fel. Önt csak akkor tájékoztathatjuk legfrissebb híreinkről,
eseményeinkről, akcióinkról, műszaki újdonságainkról amennyiben ehhez Ön
hozzájárulását adja.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény;
• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió
Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény;
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló
1998. évi VI. törvény.
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• A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas,
személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben
lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).
• 2018. május 25-étől alkalmazandó új Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR)
A közölt információk kezelése
A Korteszt Méréstechnika Kft Partnereivel kölcsönös bizalmon alapuló, hosszú
távú kapcsolat kialakítására törekszik, ezért megfelelő figyelmet fordít a
Partnerek jogainak biztosítására és a jogszabályi megfelelésre.
Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tároljuk, s azt csak mi
használjuk fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a rendelés
teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor
azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen
módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek
átadni.
Ha Ön weboldalainkon személyes adatot közöl magáról, azt megőrizhetjük és
felhasználhatjuk az Önnek nyújtott szolgáltatások vagy az Ön által vásárolt
termékek nyomon követésére (pl. garanciális ügyek intézése). Az Ön kifejezett
hozzájárulása esetén arra is felhasználhatjuk, hogy felhívjuk a figyelmét olyan
lehetőségekre, amelyek szerintünk Önt érdekelheti a termékkel vagy
szolgáltatással kapcsolatban. Például hozzájárulása esetén küldhetünk Önnek
információt termékeinkről email-en. Ha Ön azonban nem kíván ilyen
információt kapni, ezen kívánságát bármikor közölheti velünk email-en
(info@korteszt.hu) és ezután Ön ilyen információkat nem fog kapni és
adatbázisunkból töröljük.
A Korteszt Méréstechnika Kft mindent megtesz annak érdekében, hogy
adatbázisa, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen
személyek ne férhessenek hozzá felhasználói személyes adataihoz, ne tudják
azokat megváltoztatni vagy törölni. Az összes adatot egy számítógépen tárolja,
hozzáférni csak az ügyvezető engedélyével lehet.
A Korteszt Méréstechnika Kft kötelezi magát, hogy a megadott adatokat
kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe.
A Korteszt Méréstechnika Kft nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy
etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti
tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy
büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy
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bármely felhasználónk a fentiekben részletezett adatot töltött fel
rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük. A Korteszt Méréstechnika Kft
fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a
különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.
Munkatársak adatainak kezelése
Cégünk családi vállalkozás, munkatársaink kizárólag családunk tagjai. A
munkatársak személyes adatait bizalmasan kezeljük.
Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok kezelése

Nyilvános elérhetőségeinken és a „Kapcsolat” menüpontban bárki felveheti a
kapcsolatot velünk. Az adatkezelés jogalapját Ön biztosítja azzal, hogy önként
adja meg az adatokat .
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info
tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Adattárolás módja: elektronikus.
Adatfeldolgozás:
Személyes adatokat nem tárok fel, nem veszek igénybe adatfeldolgozót és nem
továbbítom az adatokat.
Ha az adatkezeléssel bármilyen gondja, sérelme adódna, az alábbi helyen járhat
el:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
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