ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelési Tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, azzal kapcsolatos jogairól
nyújt tájékoztatást, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete,
(továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.
Adatkezelő neve: Bakony Autószerviz Kft.
Adatkezelő székhely címe: 8413 Eplény, Veszprémi utca 96.
Adatkezelő telephely címe: 8420 Zirc, Aklimajor, HRSZ: 2044/15
Adatkezelő adószáma: 26745172-2-19
Adatkezelő telefonszáma: +36/30 890-8468
Adatkezelő e-mail címe: bakonyautoszervizkft@gmail.com
Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel
A Bakony Autószerviz Kft-t a következő telefonszámon (+36 30 890 8468), vagy e-mailben
(bakonyautoszervizkft@gmail.com) érheti el. Ebben az esetben az Ön nevét, telefonszámát, e-mail
címét kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ez a fajta
adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.
Adatvédelmi szabályok
Minden alkalommal, amikor Ön weboldalunkat látogatja, akkor a számítógépe, vagy más eszköze
információkat küld a szervernek és ezzel személyes adatait is átadja, eljuttatja. Ezeket az adatokat,
információkat harmadik fél számára nem adjuk ki. Az adatkezelő bármely, a weboldala használata
során tudomására jutott személyes adatot, információt a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezel.
Az adatkezelő weboldalának, bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával
információt szolgáltat az adatkezelőnek, elfogadja, hogy az adatkezelő a jogszabályok keretein belül,
korlátlan jogosultsággal rendelkezik az ilyen információk birtoklására vonatkozóan.
Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat és információkat, a felhasználó előzetes
beleegyezésével kizárólagosan piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági
statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról célokra használhatja fel.
Az adatkezelő ügyfelei, partnerei és további vevői személyére, adataira, az adatkezelő fennálló üzleti
és partneri kapcsolataira vonatkozó, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti
titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az adatkezelő az
interneten keresztül, a hozzá elküldött összes adatot, ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat
más egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról más vállalkozások, cégek és szervezetek weboldalára is
eljuthat. Az azokon közölt tartalmak, adatok helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért nem
vállalunk felelősséget. Amennyiben Ön további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről,
forduljon hozzánk e-mailben, telefonon vagy postai úton!
Ajánlatkérések és Üzenetküldések adatkezelése
Az ajánlatkéréssel és levélküldéssel kapcsolatos adat kezelésének célja, hogy az Ön kérésére,
egyéni igényeinek megfelelő ajánlatot és válaszlevelet küldjünk. Az adatkezelés jogalapja
az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.

GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való
közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!
Panasztétel
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati
eljárását kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu

