ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP LÁTOGATÓK RÉSZÉRE
1. Az Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve:
„HERPÁLY TEAM" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített neve:
"HERPÁLY - TEAM" Kft.
cégjegyzékszáma:
Cg.09-09-001011
székhelye:
4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35.
képviselője:
Zámbori Péter ügyvezető igazgató
Adatvédelmi Tisztviselő: Buka László Pál
Email cím:
adatvedelem@herpalyteam.hu
Telefonszám:
06-54-402-436
A Társaság által működtetett honlaphoz http://herpalyteam.hu/site/ 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, adatkezelést nem valósít meg.
A honlapon lehetőség van Berettyóújfalui lakosoknak udvari karbantartás feladatokra árajánlatot kérni, a
következő személyes adatok megadásával: név, e-mail cím, telefonszám.
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 weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul
adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A Google a megszerzett információkat a honlap érintett 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.
adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele
kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó
számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookiek ) a honlap bejelentkezést igénylő menüpontjai esetén: név, e-mail cím, telefonszám
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 1 évig
adattárolás módja: elektronikusan

Az érintettek jogai
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) GDPR Rendelete alapján az érintettet megilleti a
tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, melyet a Társaság feltüntetett elérhetőségeink kérhet.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1363
Budapest, Pf. 9.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

