ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a www.gethair.hu használóinak
Ki az adatkezelő?
A személyes adatok kezelője a DJF s.r.o. cég, Nyilvántartási szám: 25649329, Székhely:
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, a brünni regionális cégbíróságban bejegyezve (C
szakasz, 76698 betét) tájékoztatja Önt arról, hogyan dolgozza fel a www.gethair.hu
webhely felhasználóitól származó személyes adatokat.
A személyes adatok feldolgozása mindig csak a feldolgozás konkrét céljának megfelelő
mértékben történik. Személyes adatait kellő körültekintéssel és a jogszabályokkal
összhangban kezeljük, különösen - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
– alapján.
Ha bármilyen kérdése van, szívesen megválaszoljuk. Kérdéseit az info@gethair.hu
e-mailen, vagy a +36 70 743 5228 telefonszámon várjuk.
Kinek a személyes adatait kezeljük?
A weboldal felhasználóinak személyes adatait kezeljük, akik természetes személyek,
függetlenül attól, hogy jogi személyt képviselnek-e, vagy a saját nevükben járnak el.
Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
A www.gethair.hu weboldal használatakor, az egyes űrlapokban megadott személyes
adatokat dolgozzuk fel, mint pl. a keresztnevet, vezetéknevet, telefonszámot és e-mailt.
Bizonyos adatokat automatikusan kapunk a weboldalunkon található sütik által. Nem
követeljük meg a személyes adatok megadását, csak a szükséges mértékben.
Cookiek-Sütik
Sütiket, azaz kicsi szöveges fájlokat használunk, amelyek a Ön merevlemezére kerülnek
elhelyezésre, és amelyek segítenek személyre szabni és javítani a weboldalunk
böngészését azáltal, hogy olyan tartalmat jelenítenek meg, amely nagyobb
valószínűséggel érdekli Önt. Ha azonban problémája van a sütik használatával, és nem
ért egyet ezzel, akkor a legtöbb böngésző lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy
megtagadják a használatukat. Ha a sütik blokkolva vannak, akkor weboldalunk működése
korlátozott lehet. Miután meglátogatta weboldalunkat, bármikor törölheti a cookie-kat a
rendszeréből, ha szeretné. A sütik használatának alapelveit itt találja meg:
https://gethair.hu/wp-content/uploads/cookie-HU.docx-1.pdf
Milyen forrásokból származnak a személyes adatok?
Az Ön által megadott, vagy a weboldalunkon történő
személyes adatokat dolgozzuk fel.

tevékenységéből származó

Milyen célból és okokból dolgozunk fel személyes adatokat?
A fenti személyes adatokat a megadott mértékben a következő célból dolgozzuk fel:
- kapcsolatba lépjünk és kommunikáljunk a weboldal felhasználóival saját kérésükre, pl.
Ingyenes konzultáció céljából,
- figyelemmel kísérjük és érvényesítsük a weboldalunk használatának feltételeit,

- weblapunk vezetése és kezelése céljából,
- adatok összesítése a weboldal elemzése és fejlesztése céljából.
A személyes adatokat, az Ön kérésére történő szerződéskötést megelőző intézkedések
végrehajtásának céljából, illetve jogos érdekünk miatt, vagy az Ön beleegyezésével
kezeljük.
Mi történik, ha nem adja meg nekünk személyes adatait?
A személyes adatok megadása önkéntes, saját akaratból történik, viszont a személyes
adatok megadása nélkül a weboldal felhasználójának kérését nem lehetséges feldolgozni.
A cookie-k blokkolása esetén a weboldalunk egyéb funkciói korlátozottak lehetnek. Ha
beleegyezését adja a személyes adatok marketing célú feldolgozásába, akkor ez a
rendelkezés önkéntes, a hozzájárulás bármikor visszavonható, ha e-mailt küld az
info@gethair.hu e-mailcímre vagy írásban a címünkre.
Ki dolgozhatja fel az Ön személyes adatait?
A személyes adatokat főként mi dolgozzuk fel: DJF s.r.o. cég, Nyilvántartási szám:
25649329, Székhely: Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, a brünni regionális
cégbíróságban bejegyezve (C szakasz, 76698 betét), valamint szerződéses partnereink,
mint például Stanovský consulting & marketing s.r.o., Nyilvántartási szám: 06686575,
Székhely: Janáčkova 1024/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Meddig tároljuk a személyes adatokat?
Személyes adatait csak az adott cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk,
azaz a kérelem feldolgozásának idejére, vagy a személyes adatok feldolgozásához való
hozzájárulás időtartamára, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
Hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait?
Az Ön személyes adatainak védelme érdekében minden technikai és biztonsági
intézkedést megtettünk, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz való illetéktelen
vagy véletlen hozzáférést, véletlen vagy jogellenes megsemmisítést, elvesztést,
megváltoztatást, jogosulatlan továbbítást, egyéb jogosulatlan feldolgozást, valamint egyéb
visszaélés lehetőségét kizárjuk. A személyes adatok feldolgozása automatizáltan történik.
Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozása során?
Jog elnevezése

Amit kérhet

Személyes adatok hozzáféréséhez való jog Joga van arra, hogy információkat kérjen
tőlünk
az Önről feldolgozott személyes adatokról,
a feldolgozás céljáról és jellegéről, az
adatfeldolgozókról,
címzettekről,
amelyekkel a személyes adatokat közölték,
a feldolgozás időtartamáról, a panasz
benyújtásának jogáról és a személyes
adatok forrásáról.
Helyesbítéshez való jog

Ha észreveszi, hogy pontatlan, hibás
adatokat dolgozunk fel Önről, akkor joga
van tőlünk kérni az ilyen adatok
helyesbítését, kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez Ha az Ön személyes adatait valamilyen
való jog”)
cél teljesítése miatt kezeljük, akkor a
teljesítést követően a adatait automatikusan
töröljük.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett
ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
- 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.

A tiltakozáshoz való jog

Amikor a személyes adatait jogos
érdekünkből dolgozzuk fel, Önnek joga van
tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen. A
tiltakozás ellenére
feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait
abban az esetben, ha az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

A magánélethez való jog

Ha úgy gondolja, hogy személyes
adatainak
feldolgozása
személyes
magánéletét sérti, vagy nem törvényszerű,

panaszt nyújthat be az Adatvédelmi
Hivatalba,
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatóság (levelezési
cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).

Kéréseit írásban elküldheti a DJF s.r.o., 2086 Tinnye, Kossuth Lajos u. 34. címre, vagy
e-mailben a info@gethair.hu címre.

