ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
1.

Bevezetés

Jelen webhelyet a Magyar CégMinősítő Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29. cégjegyzékszám:
Cg.01-10-045815) (a továbbiakban MCM) kezeli. Kijelentjük, hogy elköteleztük magunkat az Ön
személyes adatainak védelme mellett. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat)
tájékoztatja Önt a jelen webhelyen általunk összegyűjtött információk köréről és arról, milyen módon
használjuk és védjük ezeket az adatokat. A Nyilatkozatból azt is megtudhatja, mit kell tennie, ha nem
szeretné, hogy webhelyünk felkeresésekor mentsük személyes adatait, illetve ha módosítani kívánja
a már rendelkezésünkre bocsátott adatokat. A webhelyen más speciális adatvédelmi rendelkezéseket
is találhat, melyek a jelen adatvédelmi nyilatkozattól eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.
2.

Gyűjtött adatok köre

Személyes adatokon azt az Öntől begyűjtött információt értjük, melynek alapján az Ön személye
azonosítható. Ez általában név, lakcím, telefonszám, e-mail, kor, nem, családi állapot, de egyéb más
információk is ide tartozhatnak. Biztosítjuk arról, hogy webhelyünk felkeresése során nem gyűjtünk
be személyes adatokat Önre vonatkozóan az Ön hozzájárulása nélkül, azaz ha Ön ezeket az adatokat
nem adja meg önként. Ezeket az adatokat kizárólag a webhelyen ismertetett célokra használjuk fel. A
személyes adatok jellemző felhasználási módjai:
a.

Kérdések megválaszolása

Ha Ön nekünk címzett kérdéseivel együtt (pl.: társaságunkra, szolgáltatásainkra) küld nekünk
személyes információt, ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérdésének megválaszolására használjuk
fel.
b.

Marketing - promóciós részvétel

Az esetleges promócióra való jelentkezéskor megadott személyes adatokat felhasználhatjuk a
promóció lebonyolításának céljaira az adott promóció ismertetett szabályainak megfelelően. A
promóció lebonyolításával harmadik feleket is megbízhatunk, és így előfordulhat, hogy ezek számára
hozzáférhetővé válnak az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok.
c.

Direkt marketing

Amennyiben Ön kiválasztja azt a lehetőséget, hogy szeretne e-mailben és/vagy SMS-ben ilyen
anyagot kapni, időnként tájékoztatást küldünk Önnek azokról az eseményekről, szolgáltatásokról,
amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Emellett ha Ön beleegyezik,
személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy postai úton tájékoztatást küldjünk Önnek.
3.

Kinek adhatunk át adatokat

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat társaságunk munkavállalói és a számítástechnikai
üzemeltetést végző szerződött partnerünk ismerheti meg. Előzetes tájékoztatásunk mellett
esetenként harmadik felek is bevonhatók a webhelyeinken összegyűjtött információk, köztük az Ön
személyes adatainak feldolgozásába vagy elemzésébe (pl. esetleges jövőbeli promóció). Minden
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velünk szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyt szerződés kötelezi arra, hogy az Ön
személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott módon használják fel. A személyes adatok
mindennemű egyéb felhasználása az általunk velük kötött szerződés és a jogszabályi tiltás miatt nem
megengedett. Tájékoztatni szeretnénk, hogy személyes adatai kiadhatók, amennyiben erre
társaságunkat jogszabály vagy bírósági határozat kötelezi.
4.

Felelősség

Az MCM által üzemeltetett weboldalt Ön kizárólag a saját felelősségére használhatja. Minden
internethasználónak tudnia kell, hogy az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen
személyek bármikor hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Társaságunk nem felel
azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalunk használatával összefüggésben
keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, a jogosulatlan
megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges
késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.
Nem vállalunk felelősséget a hackerek vagy vírusok által okozott károkért sem.
A weboldalon elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért,
teljességükért az MCM nem vállal felelősséget. Esetleges elemzések nem minősülnek üzleti
ajánlatnak, befektetési tanácsnak vagy befektetési ajánlásnak.
5.

Adatok védelme

Kijelentjük, hogy az MCM a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról
szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően, maradéktalanul betartva kezeli és védi.
Amennyiben Ön adatait számunkra bármilyen módon megadja, akkor hozzájárul ahhoz, hogy ezen
adatait nyilvántartsuk és kezeljük mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak
törlését.
Az MCM minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa kezelt adatok biztonságban legyenek,
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat
esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
6.

Az MCM-t megillető jogok

A weboldalon elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom,
szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az MCM előzetes írásbeli hozzájárulásával
használható fel. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt
jogkövetkezményeket vonhat maga után.
7.

Módosítások

Az MCM jogosult a jelen webhelyet és ezen Nyilatkozatot minden előzetes engedély nélkül
módosítani, átírni vagy az elérhetőségét korlátozni.
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8.

Az Ön jogai adatkérésre

Önnek joga van ahhoz, hogy adatokat kérjen a cégünk által az Önről tárolt valamennyi személyes
információ jellegéről. Társaságunk 30 napon belül írásban válaszol ezekre a megkeresésekre. Ön
kérheti továbbá személyes adatai kiegészítését, módosítását vagy törlését, illetve azt, hogy ne
használjuk személyes adatait direkt marketing céljaira. Erre vonatkozó kérését a következő címen
teheti meg:

E-mail megküldésével:

info@cegminosito.hu

Levélben:

1022 Budapest, Bimbó út 29.

Személyesen:

1022 Budapest, Bimbó út 29.

Kelt.: Budapest, 2014. július 1.
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