ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal ingyenesen és személyes adatok megadása
nélkül látogatható, a weboldalon belüli webiroda eléréséhez azonban regisztráció, és ezzel egyidejűleg
személyes adatok megadása szükséges. A weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás minden
esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A
személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott
adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt
változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az ATLANTIS GLOBAL KFT., mint Adatkezelő részére.
Az érintett az ugyfelszolgalat@atlantisautocenter.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az
adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Adatkezelő
megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos,
sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden
tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti
kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is
előírja.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, a mindenkor hatályos
adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye
nélkül semmilyen formában nem használható fel.
A weboldal egyes részei a látogató azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat
használnak, amelyek a látogató számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a látogató
beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a
cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását.
Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k
főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző
program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.
Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”),
naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok
nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható
lenne.
Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő által
üzemeltetett weboldal látogatása során, valamint a megadott személyes adatokat az Adatkezelő piackutatás
és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és
ennek során részére elektronikus hírlevelet küldjön.
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus
levélcímen: ugyfelszolgalat@atlantisautocenter.hu

