ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Az a hivatalos adatvédelmi szabályzat, amely meghatározza az Asguth Kft honlapjának használatát a
következő helyen www.idealszerviz.com, ugyanakkor minden internetes helyet és címet (pl. URLs,
doménnevek és oldalak), amelyek birtokában vagyunk és szabályozzuk őket (a "Honlap").
Ez az Adatvédelmi szabályzat az oldalunk által begyűjtött személyes adatokra vonatkozik, és nem szolgál
biztosítékul más adatnak, akár más módon vagy más célból gyűjtötték őket, és más weboldalra sem
vonatkozik, vagy szolgáltatásra, hacsak kifejezetten nincs megemlítve.
Bármikor és bármilyen okból kifolyólag módosíthatunk ezen az Adatvédelmi szabályzaton. Ha jelentős
módosítást hajtunk végre az Adatvédelmi szabályzatunkon, akkor a módosítás után egy adott időszakon
keresztül ez fel lesz tüntetve az oldalunkon. Javasoljuk az Adatvédelmi szabályzat megtekintését
ahányszor meglátogatja az oldalt.
A weboldal használatával Ön egyetért az Adatvédelmi szabályzat aktuális verziójának feltételeivel.
Kérjük, olvassa el a Használati feltételeket, hogy megértse az oldal általános használati szabályait. Más
írásos cáfolat, szabályzatok, használati feltételek vagy más megjegyzések hiányában az oldalon, jelen
Adatvédelmi szabályzat és a Használati feltételek képezik a teljes egyezményt Ön és az Asguth Kft
között, az oldal használatát illetően. Kiegészítő feltételek betartása is kötelezheti Önt, ha adott
szolgáltatásokat vagy anyagokat vesz igénybe az oldal bizonyos részein, vagy ha az oldalon megjelenő
linkre kattintva, átmegy egy másik oldalra.
Tartalom
Az Asguth Kft oldala a forgalmazott termékeiről és a promóciós programjairól tartalmaz információkat.
Az oldalon megjelenő adatok csak tájékoztató jellegűek. Ne használja, vagy ne alapozzon az oldalon
megjelenő információkra, ha más információkat nyújt Önnek egy minősített, Asguth Kft-vel szerződött
forgalmazó és képviselet. Az oldalon megjelenő információk jogilag nem köteleznek el és nem képeznek
eladási ajánlatot.
Mindazonáltal, hogy az Asguth Kft mindenféle módon arra törekszik, hogy az oldalon megjelenő összes
adat helyes legyen, nem szavatolható a pontosság és az Asguth Kft nem vállal semmilyen felelősséget az
oldalon megjelenő információk pontosságáért, teljességéért vagy hitelességéért. Az oldal és a
tartalmazott összes információ és anyag „adottként” jelenik mindennemű kifejezett és hallgatólagos
garanciavállalás nélkül.
Az Asguth Kft fenntartja a változtatás jogát bármikor, előzetes értesítés nélkül, a modelleket,
felszereléseket, műszaki adatokat és a rendelkezésre állást tekintően.
Az Asguth Kft termékek ára
Az Asguth Kft oldalain megjelenő ár csak tájékoztató jellegű, és nem képez eladási ajánlatot az Asguth
Kft által forgalmazott termékek értékesítésére, és nem köti a minősített forgalmazókat és képviseleteket.
Bármely, Asguth Kft által forgalmazott termék megvásárlása egyéni eladási szerződés feltételeinek és
előírásainak tárgyát kell képeznie.
A HTTP-süti technológia használata
Az Asguth Kft a HTTP-süti technológiát arra használja, hogy lehetővé tegye az Asguth Kft számára
lekövetni az útvonalakat, amelyek Önt az Asguth Kft oldalára vezették, hogy segítsen az oldalnak
rögzíteni a felhasználói tevékenységet és, hogy felmérje, illetve javítson a Kft weboldalán, hogy Önnek
jobban hasznára váljon. Az Asguth Kft nem rögzíti egyéni felhasználók adatait ezzel a technológiával,
vagyis nincs megtartva vagy használva semmilyen személyes adat Önről.
Bevezetés
Az általunk kapott információ, és a használati módja attól függ, Ön mit tesz az oldal látogatásakor. Nem
személyes információkat az Ön személyes adataitól eltérő módon gyűjthetünk és használhatunk.
Személyes adatok
A személyes adatok azok az adatok, amelyeket az oldalon keresztül begyűjthetünk, és használhatunk,
hogy kifejezett módon azonosítsuk Önt vagy kapcsolatba lépjünk Önnel, mint például a következők:
•
•
•
•
•

név
telefonszám
lakcím
e-mail cím
alkalmazó

Az oldal néhány részén lehetősége nyílik saját magáról személyes adatokat beküldeni. Például kitölthet
egy regisztrációs űrlapot, egy kérdőívet vagy egy e-mail űrlapot.
Ezenfelül választhatja a látogatásainak testre szabását, ebben az esetben bizonyos személyi adatokat
kérni fogunk Öntől, hogy látogatásai az oldalunkon hasznosabbak legyenek számára. Ha ez az adat

kombinálódik a nem személyes adatokkal, amelyeket a HTTP-sütikkel gyűjtünk össze (lásd alább),
képesek leszünk megállapítani, hogy már járt oldalunkon, és személyre szabhatjuk az oldalhoz való
hozzáférését, például új funkciókról való értesítésével, amelyek Önnek érdekesek lehetnek. Az Ön
felelőssége aktuális, teljes, igaz és pontos adatok megadása és a megadott személyi adatainak frissítése.
Mi nem vagyunk és nem lehetünk felelősségre vonhatók bárminemű gondért vagy felelősségért, ami
abból eredhet, hogy nem adott meg nekünk pontos, igaz vagy teljes adatokat vagy nem frissítette a
megadott adatait.
A személyes adatok tárolása és használata?
Mi megőrizhetjük és használhatjuk a személyi adatokat, amelyeket begyűjtünk Öntől az oldalon
keresztül, hogy hozzáférést biztosítsunk az oldalhoz. Továbbá megtarthatjuk és használhatjuk a
személyes adatait, hogy:
• válaszoljunk kéréseire
• személyre szabjuk hozzáférését az oldalhoz, például, hogy új funkciókról értesítsük, amelyek érdekesek
lehetnek a számára
• jegyzékek létrehozására belső üzleti célból, beleértve az Ön személyes adatainak a rögzítését
• kapcsolatba lépjünk Önnel számára érdekes információk nyújtására, beleértve a saját termékről és
szolgáltatásokról szóló tájékoztatást , illetve más cégek tájékoztatóit
• analitikai és kutatási célokra használjuk, hogy kifejlesszük és javítsunk a programjainkon,
termékeinken, szolgáltatásainkon és a tartalmon
• hogy eltávolítsuk a személyi ismertetőket (nevét, e-mail címét, biztosítási számát stb.). Ebben az
esetben Ön nem lesz többé egyetlen egyénként azonosítva. Amint megszüntettük az azonosítási
lehetőséget, nem személyes adatokká válnak és nem személyes adatokként kezelhetjük őket.
• érvényre juttassuk az Adatvédelmi szabályzatot és más személyes szabályozást az oldal használatát
érintően
• megvédjük jogainkat vagy tulajdonunkat
• megvédjük valaki egészségét, biztonságát vagy jólétét és/vagy
• megfeleljünk minden jogszabálynak vagy rendelkezésnek, bírósági rendeletnek vagy más jogi
eljárásoknak
Személyi információk megosztása harmadik féllel
Az Asguth Kft nem fogja megosztani az oldalon keresztül begyűjtött személyi információt egy össze nem
függő harmadik féllel az Ön engedélye nélkül, ha csak ez nincs másképp megadva az Adatvédelmi
szabályzatban.
Az üzlet megszokott folyamataként, ha Ön engedélyt ad rá, mi megosztunk bizonyos személyi adatokat
cégekkel, amelyeket mi megbízunk a szolgáltatásaink vagy funkcióink nyújtásával. Például különböző
megbízottakat vagy beszállítókat használhatunk az oldalunkon megrendelt termékek kiszállítására.
Ebben az esetben a terjesztőnek megadjuk a szükséges adatokat a rendelése lebonyolítására, mint
például a neve és e-mail címe. Minden esetben, amikor megosztjuk személyes adatait egy harmadik
féllel, nem fogjuk felhatalmazni azt, hogy megtartsa, közzétegye vagy használja az Ön adatait más célra,
mint az általunk kért szolgálatok nyújtásának céljából.
Nem fogjuk eladni, kicserélni vagy közzétenni a személyes adatait, kivételt képezvén a testület eladása,
összevonása, feloszlása vagy megszerzése. Mindenkor joga van hozzáférni adataihoz, kijavítani őket vagy
tiltakozni a személyes adatai használata ellen.
Jogilag kényszerítve lehetünk a személyes adatainak kiadására egy bírósági döntést követően, nyomozási
bizonyítványként szolgálva, egy jogszabály vagy rendelkezés következtében. Közreműködhetünk a
törvényt hatályba léptető illetékesekkel nyomozás, bűnvádi eljárás esetén, azok ellen, akik megszegték
az oldal használati szabályait vagy olyan magatartást tanúsítottak, amely káros (vagy illegális) a többi
látogatóra nézve.
Közzétehetjük a személyes adatait harmadik fél számára, ha úgy érezzük, hogy a közzététel szükséges:
• az Adatvédelmi szabályzat és a többi szabályzat érvényre juttatásához az oldal használatával
kapcsolatosan
• jogaink vagy tulajdonunk megvédésre
• megvédjük valaki egészségét, biztonságát vagy jólétét és/vagy
• megfeleljünk minden jogszabálynak vagy rendelkezésnek, bírósági rendeletnek vagy más jogi
eljárásoknak
Adatvédelem más belinkelt oldalakon
Az oldal tartalmazhat linkeket más oldalak felé. Ezen weboldalak közül néhányat üzemeltethet az Asguth
Kft és néhányat harmadik felek. Mi rendelkezésre bocsátjuk a linkeket az Ön kényelme érdekében,
viszont nem ellenőrizzük, szabályozzuk vagy felügyeljük a mások által üzemeltetett weboldalak
adatvédelmi gyakorlatát. Jelen Adatvédelmi szabályzat nem érvényes más weboldalakra, oldalak. Nem
vagyunk felelősek mások által üzemeltetett weboldalak teljesítményéért vagy az Ön üzleti kapcsolataiért
velük. Éppen ezért, bármikor elhagyja ezt a weboldalt, javasoljuk, hogy tekintse meg minden weboldal
adatvédelmi gyakorlatát és vonja le saját következtetéseit ezen gyakorlatok megfelelését illetően.

Nem személyes információk
Nem személyes információnak számít az az információ, amelyet az oldalon keresztül gyűjtünk be, viszont
ez nem azonosítja Önt egyénként. A következő adatok tartozhatnak ide:
•
•
•
•
•
•

a webes böngészőjének típusa (például Netscape Navigator vagy Internet Explorer)
a domén neve, amelyről rácsatlakozik az internetre
a weboldal internet címe, amelyről közvetlenül belinkelte oldalunkat
oldalunk megnyitásának dátuma és időpontja
milyen oldalakat tekintett meg weboldalunkon
személytelenített személyes információk

Ha oldalunkra látogat adatok elolvasására vagy letöltésére, mint például egy termékünkről vagy
szolgáltatásunkról, bizonyos nem személyes adatot begyűjthetünk Önről a számítógépéről. Ezt az
információt a számítógépe webes böngészőjéről gyűjtjük be: Ha Ön csak elolvas vagy letölt
információkat a weboldalunkról, mi nem gyűjtjük be vagy jegyezzük meg nevét, e-mail címét, lakcímét
vagy más személyes adatot Önről. Beilleszthetünk egy HTTP-sütinek hívott szöveges fájlt a számítógépe
böngésző fájljai közé, amikor meglátogat.
A HTTP-süti tárolódhat a számítógépe merevlemezén. Bármikor szabadon elutasíthatja a HTTP-sütiket,
ha ezt lehetővé teszi böngészője, viszont az oldalunk bizonyos részei ekkor nem fognak megfelelően
működni. Mi nem fogjuk engedélyezni harmadik fél számára, hogy oldalunkra HTTP-sütiket helyezzen.
Fel fogjuk használni a nem személyes adatait, hogy segítségünkre legyen a weboldalunk hasznosabbá
tételében a látogatók számára. Ugyanakkor a nem személyes információkat fel fogjuk használni más
üzleti célokból. Például a nem személyes információkat vagy a felhalmozott beazonosítatlan személyes
adatokat felhasználhatjuk:
• belső használatú jelentések létrehozatalára, programok, termékek, szolgáltatások vagy tartalom
kifejlesztésére
• Önt érdeklő adatok vagy szolgáltatások személyre szabására
• harmadik féllel való megosztásra vagy eladásra és/vagy
• felhalmozott „látogatottsági statisztikák” és „reakcióidők” rendelkezésre bocsátása harmadik fél
részére
A weboldal biztonsága
Méltányos fizikai, elektronikus és eljárásmódbeli biztonsági berendezéseket üzemeltetünk az Ön
személyes adatainak megvédésére az elvesztés, visszaélés és nem minősített hozzáférés, közzététel,
módosítás vagy megsemmisítés elől. Vegye figyelembe, hogy egyetlen internet kapcsolat sem 100%-san
biztonságos vagy hibamentes. Kiváltképpen, az oldalra vagy az oldalról küldött e-mail lehet nem
biztonságos, ezért különösen vigyázzon, milyen adatokat akar hozzánk küldeni e-mailben.
A szabályzat frissítése
Az Asguth Kft fenntartja a szabályzat frissítési jogát bármikor, az üzleti igény alapján, ezért felkérjük,
hogy az oldal mindenkori látogatásakor ellenőrizze a szabályzatot.
Kapcsolatfelvétel az Asguth Kft-vel.
Ha bárminemű kérdése vagy megjegyzése van az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatosan, kérjük,
lépjen kapcsolatba velünk:
Asguth Kft
2112 Veresegyház Sportföld út 10.
asguthkft@gmail.com
+36/20/241-5111

