Adatvédelmi tájékoztató

Az Applixation Kft. (továbbiakban mint adatkezelő) a weboldalai (applixation.hu, medicort.hu,
salecort.hu, shopcort.hu) felhasználóinak személyes adatait értékesítési tevékenységével
kapcsolatban kezeli, az ajánlatkérések teljesítésének céljából.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen
és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
kezeli. Az adatkezelő minden elvárható módon védi felhasználóinak a weboldalakon megadott
személyes adatait.
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13.
cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:
1. Az adatkezelő adatai
•

Cégnév: Applixation Kft.

•

Adószám: 25453876-2-41

•

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.

•

Weblap: www.applixation.hu

•

Kapcsolattartás: info@applixation.hu

•

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel
kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti:
info@applixation.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az
Ön által kért címre. Az érintett kérésére – személyazonosságának igazolását követően –
szóban is adható tájékoztatás.

2. A személyes adatok kezelésének célja
•

A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja az ajánlatkérések teljesítése.

3. Az adatkezelés jogalapja
•

Az érintettek GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása.

•

A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes
adatainak kezeléséhez az ajánlatkérés elküldésével, a jelen tájékoztatás ismeretében.

4. Az érintett személyes adatok kategóriái
•

Az ajánlatot igénylő felhasználók megkereséséhez szükséges adatok: email, telefonszám, név,
üzenet.

•

A weboldalak megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül
a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a böngésző,
az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve,
ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai
adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes
adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
•

Az adatkezelő munkatársai és az adatkezelő szolgáltatásait értékesítő személyek.

6. A személyes adatok tárolásának időtartalma
•

Az érintettnek a személyes adataira vonatkozó törlési-, korlátozási és adathordozhatósági
jogának gyakorlásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

7. Az érintettek köre
•

Ajánlatot igénylő felhasználók.

•

Bárki látogathatja az adatkezelő weboldalait anélkül, hogy a technikailag automatikus
adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

8. Az érintett jogai
•

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.

•

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

•

Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.

•

Elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.

•

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
o az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
o az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
•

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.

•

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak adatkezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

•

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

9. Eljárási szabályok érintett megkeresés esetén
•

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a megkeresés (kérelem)
beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

•

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
•

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

•

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban
kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10. Jogorvoslat
•
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•

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.

Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozatának megváltoztatására. Erre különösen
akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az
adatkezelés megváltozása nem jelentheti a már tárolt személyes adatok céltól eltérő kezelését.

