G. Stich Adatvédelmi Tájékoztató
G Stich [Cég] egy Hollandiában regisztált egyszemélyes vállalat. Ez az adatvételmi tájékoztató arról ad
információt, hogy a Cég hogy használja a személyes adatait amelyeket a weboldalhasználat során
begyűjt Öntől.
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Milyen adatokat gyűjtünk?
A Cég a következő adatokat gyűjti be:
- Személyes azonosításra szolgáló információk (Név, email cím)

Hogyan gyűjtjük be az adatokat?
A legtöbb adatot Ön személyesen adja meg a Cég számára. Adatot gyűjtünk és feldolgozunk amikor:
- Kitölti a jelentkezési űrlapot
- A böngészői cooki-jain kereszül, amikor a weboldalt böngészi.
Hogyan használjuk az adatokat?
A cég a következő céllal gyűjti be adatait:
- Megkeresés feldolgozása
- Emailek küldése ajánlatokkal olyan termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsoaltosan, amelyek
érdekelhetik Önt.
Hogyan tároljuk az adatait?
A Cég Amszerdamban, tűzfalak és egyéb biztonsági eszközök használatábal tárolja az adatait.
Marketing
A Cég szeretne információt küldeni önnek különböző termékekről, szolgáltatásokról, amelyek
érdekelhetik Önt.
Ha elfogadta, hogy marketing anyagokat kapjon, bármikor visszavonhatja.
Jogában áll megtiltani, hogy a Cég marketing céljából kapcsolatot vegyen fel Önnel.
Ha a továbbiakben nem szeretné, hogy marketing célú anyagokkal keressük Önt, kérem jelezze az
info@gergostich.com oldalon.
Milyen adatvédelmi jogai vannak?
A cég szeretné biztosítani, hogy tisztában vagyunk adatvédelmi jogaival. Minden felhasználónak joga
van:
- Eléréshez – Joga van a Cégről adatai másolatának bekérésére.
- Javításhoz – Joga van adatai módosítását, javítását kérelmezni, amennyiben ezek helytelenül

szerepelnek.
- Törléshez – Joga van adatai törlésének kérelmezéséhez, bizonyos feltételek mellett.
- A feldolgozás korlátozásához – Joga van az adatai feldolgozásának korlátozásához, bizonyos
feltételek mellett.
- A feldolgozás ellen tiltakozáshoz – Megtilthatja Cégünknek adatai feldolgozását, bizonyos feltételek
mellett.
- Hordozáshoz – Megkérheti hogy személyes adatait egy másik cég részére továbbítsuk.
Kérelmét egy hónapon belül kezeljük. Ha bármely fent említett jogát gyakorolni szeretné, kérjük
lépjen kapcsolatba velünk az info@gergostich.com email címen.
Mik a cookie-k?
A cookie-k szövegfájlok amelyek a számítógépén kerülnek elhelyezésre annak érdekében hogy
internetes látogatása és ezek információi rögzítésre kerüljenek. Amikor meglátogatja a weboldalunk,
hasonló techológiával automatikusan információt gyűjthetünk cookie-k segítségével. További
információért, kérem keresse fel az weboldalt. allaboutcookies.org. weboldalt.
Hogyan használjuk a cookie-kat?
A Cég a cookie-kat a böngészési élmény javízásának érdekében használja fel, mégpedig:
- Hogy megértsük hogyan használja a weboldalunkat
Milyen típusú cookie-kat használunk?
Számos különbözőféle cookie létezik, a mi weboldalunk csak ezeket használja:
- Funkcionalitás: A Cég annak érdekében használja ezeket a cookie-kat, hogy felismerje mint a
weboldal látogatóját, és emlékezzen a korábbi választásaira. Ez magávan foglalja a weboldal nyelvét
és a böngészés helyszínét. First party és Third-pary cookie-kat használunk.
- Marketing: A Cég ezeket a cookie-kat arra használja, információt gyűjtsön a látogatásáról, a
megnézett tartalomról, a használt linkekről és böngészői információkról, eszközéről és IP címéről. A
Cég reklámcélból néha megoszthat limitált információkat ezzel kapcsolatban harmadik félnek. A
cookie-kon kersztül és hirdetési partnereinket keresztül begyűjtött adatok szintén megosztásra
kerülhetnek. Ez azt jelenti, hogy amikor másik weboldalt látogat, a weboldalunkhoz kapcsolódó
reklámok jelenhetnek meg.

Hogyan kezelheti cookie-jait?
Beállíthatja a böngészőjét, hogy ne fogadjon el cookie-kat, és a fenti weboldalon megtalálhatja,
hogyan törölheti a cookie-kat a böngészőjéből. Ha így dönt, weboldalunk bizonyos funkciói
működésképtelenné válhatnak.
Más weboldalak adatvédelmi tájékozatói
Weboldalunk más weboldalakra mutate linkeket haszálhat. Az adatvédelmi tájékoztatónk kizárólag
saját weboldalunkra vonatkozik, tehát ha egy másik linket követ, olvassa el a másik oldal
tájékoztatóját is.
Változások az adatvédelmi tájékoztatónkban
A Cég jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja és frissíti. Ez a dokumentum 2020márc. 13-án volt legutóbb frissítve.
Hogyan léphet kapcsolatba velünk
Ha kérdése van a Cég adatvédelmi tájékoztatójával, adataival, jogaival kapcsolatban, kérjük lépjen
kapcsolatba velünk az info@gergostich.com email címen.
Hogyan léphet kapcsolatba a felelős hatóságokkal
Ha úgy érzi, panaszát, megkeresését nem kezeltük megfelelően, panasszal élhet az Információs Bizottság
Irodájában. Weboldal: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

