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Adatvédelmi tájékoztató
1. A tájékoztató célja
Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az smldm.hu URL alatt
található weboldal adatkezelési elveit, valamint tisztázza az
adatkezeléshez tartozó fogalmakat, az adatkezelő(ke)t, valamint az
alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a
hatályos jogszabályokkal összhangban.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(továbbiakban: „GDPR”) által előírt, személyes adatok kezelésére és
védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek
és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
Adatkezelési tevékenységemet az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:
„GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”)
rendelkezései alapján alakítottam ki.

2. Adatkezelők és adatfeldolgozók
Adatkezelő neve

Leírása

Kapcsolat

Somlai Ádám

Az „smldm.hu” domain és a
hozzá kapcsolódó tárhely
üzemeltetése,
kapcsolatba lépés esetén a
kontaktadatok kezelése

adam@smldm.hu

NetHely (C-Host Kft.)*

Tárhely és domain
szolgáltató

info@nethely.hu

A C-Host Kft. az adatok feldolgozásában (mint partnet) nem vesz részt,
kizárólag a háttér informatikát biztosítja, mint szolgáltató.
*

3. A gyűjtött adatok leírása
A weboldal jelen állapotában semmilyen adatot nem gyűjt. Sem
analitikai, sem látogatottsági adatokat nem rögzít.
Esetleges adatrögzítésre abban az esetben kerül sor, ha a
„Kapcsolat” vagy a „Megrendelés” űrlapot kitöltik. Ebben az esetben az
alábbi adatok jutnak el hozzám:
Adat megnevezése

Felhasználás módja

Szenzitív adat?

Név

Kapcsolattartáshoz

Igen

E-mail cím

Kapcsolattartáshoz

Igen

IP cím

Esetleg SPAM kiszűrésekor lehet
rá szükség.

Igen
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Szenzitív adatnak számít adatkezelés szempontjából minden olyan
adat, amely esetlegesen pontos behatárolást tud adni egy ügyfélről.
Ebbe beletartoznak az állandó adatok (név, hivatalos adatok), a ritkán
változó adatok (lakcím, telefonszám, e-mail cím) és az olyan adatok,
melyek változnak ugyan, de lehetővé teszik a személy behatárolását
egybizonyos fokig (IP-cím).

4. Az érintett jogai
Az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő
kezeli):









kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
kérelmezheti azok helyesbítését,
kérelmezheti azok törlését: az adatok törlésének kérelmezése,
illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a visszavonás előtt
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása
esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy
az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg
bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s
ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga.

5. Egyéb információk
Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést
megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat
tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára
hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerű fizikai és
információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozók
általános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük
kötött szerződések magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és
biztonságos adatkezeléshez.

6. Sütikkel kapcsolatos kiegészítés
A weboldal a felhasználó eszközén (pl.: számítógép, telefon) apró
fájlokat, úgynevezett sütiket (angolul cookies) tárol. Ezek a fájlok a
weboldal jobb használhatóságát teszik lehetővé. A weboldal 2 sütit
használ, és tárol.
Süti neve
cookieconsent_status
csomag

Leírása
A „Sütikkel kapcsolatos tájékoztató”
elfogadását ez jegyzi meg, és 1 évig őrzi.
A főoldalon a csomagoknál található
„Kiválasztom” gombnál a csomagot jegyi meg.
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