Adatvédelmi tájékoztató és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalók
Adatkezelő
Pilis Security Vagyonvédelmi Őrző és Kereskedelmi Kft (2085 Pilisvörösvár, Iskola utca 10.,
adószám: 10852884-2-13, telefonszám: +36 26 330 022, felelős vezető: Rásonyi Viktor
ügyvezető, kapcsolattartási email cím: iroda@pilissecurity.hu) továbbra is elkötelezett a
partnerei személyes adatainak védelme tekintetében. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal
arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes adatokat, amelyek az
Adatkezelő honlapjának (http://www.pilissecurity.hu) működtetése során a birtokába
kerülnek.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja (a) az online tartalomszolgáltatás, (b) a
Látogató azonosítása, a Látogatóval való kapcsolattartás, (c) a Látogató által igénybe
vehető Szolgáltatások azonosítása, (d) statisztikák, elemzések készítése, (e) a Látogatók
jogainak a védelme, (f) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, (g) az informatikai
rendszer technikai fejlesztése.
Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az
Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a
közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan
statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak
érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni,
optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra
is felhasználja, hogy a következő látogatás során a
Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó
számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve
a weboldal használatát.
A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a
Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az
Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így
megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k
egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az
Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott
adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a
következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan
betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookieknak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén,
ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt
automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad
át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra,
amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági
adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt
személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét,
továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását az info@pilissecurity.hu e-mail
címen.
Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem
gyakorolhatja.

