Adatkezelési tájékoztató
Kik vagyunk
A weboldalt a Siltop kft üzemelteti, címe: http://alupergola.hu
Ha a cégünkkel kapcsolatban, vagy adatkezelési témában érdeklődne, kérjük vegye fel
velünk a kapcsolatot az tamas.rusznak@alupergola.hu e-mail cimen.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal
gyűjtjük ezeket
A kapcsolati ürlapon az érdeklődő alap adatait gyüjtjük. Ezek:
•
A felhasználó neve
•
A felhasználó e-mail címe
•
A felhasználó telefonszáma
•
Az érdeklődéssel kapcsolatos szöveges információ.
Ezeket az adatokat kizárólag a levelező program tárolja, e-mail formájában, (valamint
ezekből készített archivált fájlok formájában) amit a felhasználóktól kapunk az ürlapok
kitöltése következtében.
A tárolt felhasználói adatok kizárólagos célja a felhasználóval történő kapcsolatfelvétel emailben vagy telefonon, a felhasználó segítése termékinformációkkal illetve kivitelezéssel
kapcsolatban. Ezeket a személyes adatokat nem használjuk marketing célokra.
A honlap WordPress alapú, amely alapértelmezés szerint nem gyűjt semmilyen személyes
adatokat a látogatókról.

Sütik
Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja.
A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen
automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.
Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor
átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző
elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek,
ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a
bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési
sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig.
Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik.
Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk.
Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító
számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl.
videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott
tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik
féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos
felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve
az oldalra.

Analitika
Alapértelmezetten a WordPress semmilyen statisztikai adatot nem gyűjt. Ettől függetlenül
a tárhely szolgáltatók gyűjthetnek névtelen statisztikai adatokat.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
A WordPress alapértelmezésben nem oszt meg semmilyen személyes adatot sem
senkivel. A tárolt személyes adatokhoz kizárólag Rusznák Tamás férhet hozzá.
Elérhetősége: tamas.rusznak@alupergola.hu, Tel: 06 30 257 1700

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
A kapcsolatfelvételi űrlap adatait 5 évig, az ügyfélvásárlási nyilvántartásokat tíz évig
őrizzük. A felhasználó kérheti adatainak végleges törlését a rendszerünkből. e-mail:
tamas.rusznak@alupergola.hu

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
A weboldalon kapcsolati ürlapot kitöltő felhasználó kérheti a személyes adatok export
fájlban történő megküldését, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a
felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban
megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket
adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat
A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek.

