4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye:
...................................................
4.1. A honlap adatkezelése
A Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a
honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem
személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról.
Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést
nem valósít meg.
A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket”
(cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a
weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat
(a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A
Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos
adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató
böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal
használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon
és célokra.
A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a
weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon
végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására
használja.
4.2. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés
A honlapon lehetősége van a látogatónak Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot az ún. ajánlatkérés
menüpontban. illetve az állásra történő jelentkezés során
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87602/2015.
adatkezelés célja: az online kapcsolatfelvétel biztosítása
kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a
felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. név, e-mail
cím, tárgy, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), telefon, cégnév, felvétel
helye, paritás, rendeltetési hely, szállítandó áru megnevezése, szállítandó áru csomagolása,
halmozhatóság, szállítási mód, szállítási idő sürgőssége, szállítandó kért felvételének ideje
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az ajánlatkérésre válaszul kapott ajánlatra vonatkozó ajánlattételi kötöttség
lejártáig, de maximum fél évig, állásra jelentkező esetén -amennyiben az érintett nem lesz a Társaság
munkavállalója- az adatfelvételtől számított fél év.
adattárolás módja: elektronikusan
A honlapon megvalósuló adatkezelésekről adatkezelési tájékoztató készült mely jelen szabályzat 7. számú
mellékletét képezi.
A NAIH-87602/2015. nyilvántartási számú adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az
adattovábbítások címzettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

