ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A Smartindy Kft. által üzemeltetett www.smartindy.hu címen elérhető weboldal más weboldalakhoz
hasonlóan gyűjt és kezel adatokat a látogatóiról. Önnek, mint természetes személynek jogában áll
tudnia, hogy a weboldal milyen adatokat és milyen céllal gyűjt és azokat milyen céllal kezeli,
használja fel. Az Adatvédelmi nyilatkozatban összefoglaljuk azokat az információkat, amelyek az
Ön teljes körű tájékozódásához szükségesek.
Az Adatvédelmi nyilatkozat tartalma időről időre változhat. A weboldal látogatói kötelesek
tájékozódni a mindenkor érvényes Adatvédelmi nyilatkozatról.

Személyes adatok gyűjtése
A weboldal üzemeltetője igyekszik a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtani, amelynek érdekében
különféle adatokat gyűjtünk és tárolunk Önről. Ezek magukban foglalják az Ön nevét,
munkahelyét, munkakörét, telefonszámát, e-mail címét, postacímét és az igénybe venni kívánt
szolgáltatások függvényében számos más adatot is, amelyet Ön ad meg nekünk önkéntesen, a
weboldalon található űrlapok kitöltésével. Bizonyos adatok megadása opcionális, míg másokat
kötelező megadni ahhoz, hogy a kapcsolódó szolgáltatást igénybe tudja venni.
Ezeken kívül a weboldal számos technikai adatot is gyűjt az Ön látogatása alkalmával, mint például
az Ön számítógépének az azonosító száma (IP címe), az Ön által használt böngésző típusa,
számítógépének operációs rendszere, a látogatás ideje és a meglátogatott oldalak. Ezek az adatok
abban segítenek nekünk, hogy minél inkább a valódi igényeknek megfelelő tartalmat és designt
tudjunk nyújtani a weboldal látogatói számára. Ezek az adatok tisztán technikai jellegűek és a
személyes adatoktól függetlenül tároljuk őket.
A weboldal bizonyos szolgáltatásai sütiket (Cookies) használnak, amelyeket a weboldal
meglátogatásakor az Ön számítógépének merevlemezén helyez el. A sütik teszik lehetővé például,
hogy felhasználói fiókjába bejelentkezve maradhasson vagy tárolja a legutóbb használt
keresőszavak listáját. A sütik használhatók továbbá számítógépének beazonosítására is.

Személyes adatok felhasználása
A gyűjtött adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

•
•
•
•
•

Az Ön valós igényeihez igazított tartalom szolgáltatás.
Szoftverek, szolgáltatások, hírlevelek, marketing kampányok, egyéb Ön által kért eseményekről
tájékoztatás.
Értesítés az Ön által használt termékek friss verzióiról, akciókról, új szolgáltatásokról.
Védett oldalakhoz való hozzáférés.
Az ügyfélkapuhoz vagy felhasználói fiókhoz való hozzáférés.
Személyes adatok továbbítása
A honlap üzemeltetője az Ön által megadott személyes adatokat harmadik fél részére nem adja
tovább és nem teszi hozzáférhetővé. A honlap által tárolt adatok biztonsága érdekében minden
elvárhatót megteszünk, azonban annak teljes védelmét nem tudjuk garantálni.
A honlap üzemeltetője személyes adatokat csak a honlapon található űrlapok kitöltésével kér Öntől,
amelynek kitöltése önkéntes. Üzemeltető semmilyen más formában nem kér személyes adatokat
Öntől (e-mail, telefon stb). Amennyiben bárki ilyen formában az üzemeltető nevében személyes
adatokat kér Öntől, kérjük tagadja meg a válaszadást, és haladéktalanul értesítse az üzemeltetőt
az info@smartindy.hu címen.
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Üzemeltető nem kér Öntől és nem kezel érzékeny személyes adatokat, amelyek például az Ön
politikai, vallási vagy magánéleti szokásaira vagy nézeteire utalnak.
A személyes adatok hatósági kérésre a mindenkor érvényes jogszabály szerint kiadandók.

Személyes adatok védelme
A személyes adatok védelme érdekében a weboldal csak biztonságos módon (SHA Secure Shield
illetve HTTPS) kér/fogad Öntől személyes adatokat. A HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
a böngészők HTTP protokolljának SSL (Secure Socket Layer) titkosított csatornán keresztül működő
változata. A HTTPS-t a web szerverek és a böngészők közötti biztonságos kommunikációhoz
alkalmazzák pl. banki szolgáltatások biztonságos igénybevételére, de bármilyen más a HTTP
protokollra épülő webes alkalmazás esetében kiváló megoldás a titkosított „lehallgatás biztos”
adatcserére.
Mindezek ellenére előfordulhat, hogy illetéktelenek kezébe (pl. számítógépes bűnözők) kerülnek a
személyes adatok, akik saját céljaikra használhatják fel azokat kárt okozva ezzel Önnek. Ön az
Adatvédelmi nyilatkozat értelmében elfogadja, hogy az üzemeltető nem tehető felelőssé az így
okozott károkért.

SPAM
Azzal, hogy Ön weboldalunkon személyes adatokat közöl velünk, mint pl. az Ön e-mail címe, ezzel
feljogosít minket arra, hogy közvetlen kommunikációt folytassunk Önnel a saját nevünkben vagy az
általunk marketing tevékenységgel megbízott más cég közbeiktatásával. Emiatt ezek a
megkeresések nem tekinthetők spam-nek (levélszemét). Az ily módon küldött e-mailekben
szerepelnie kell azonban egy ún. leiratkozás linknek, amelynek segítségével lehetősége van a
további levelek küldését lemondani, előfizetési adatait pedig töröljük a weboldal adatbázisából.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása
A honlapon lévő oldalak megnyitásával, a rajta levő információk, reklámok, linkek megtekintésével,
illetve adatbekérő űrlapok kitöltésével Ön elfogadja a Használati Feltételek és Adatvédelmi
Nyilatkozat szabályait.
Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, Ön nem jogosult a
honlapon található információk és szolgáltatások igénybevételére.
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