ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Az adatkezelö adatai
Dunafa GmbH
Albersdorf 151

AT-8200 Gleisdorf
Közösségi adószám: ATU68859826
Cégjegyzékszám: FN417179z
2. WEBOLDAL ÉS HÍRLEVÉL
2.1. Hozzájárulás
Az adatkezelés jogalapja a Partner önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Partner az adatai
kezelése tekintetében jelen adatvédelmi nyilatkozat előzetes megismerését követően történő
kifejezett elfogadásával– illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok
önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban a Partner kifejezett és önkéntes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő információkat küldjön az Partner által megadott e-mail
címre.
Weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy adatait tárolhatjuk és felhasználhatjuk a jelen
nyilatkozatban leírt módon. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításait közvetlenül ezen az oldalon
tesszük közzé, hogy mindig tisztában legyen azzal, hogy milyen adatokat tárolunk és használunk.
2.2. Az adatok felhasználása és célja
Milyen információkat gyűjtünk fel, milyen célból?
Az üzleti kapcsolatok létrehozásához, karbantartásához és lebonyolításához; a meglévő
partnerkapcsolat megerősítésére vagy új partnerkapcsolatok kiépítésére személyes adatokat
dolgozunk fel.
2.3. Felhasználói regisztráció
A regisztráció/ ajánlatkérés/ rendelés során elküldjük Önnek a kért információkat és / vagy
termékeket, valamint egyéb termékinformációkat, híreket vagy promóciós anyagokat.
2.4. E-Mail-címek
Ha megadja az e-mail címét, e-mailben vesszük fel Önnel a kapcsolatot. E-mail címét harmadik félnek
nem adjuk tovább. Ha már nem szeretne e-maileket kapni tőlünk, bármikor kérheti ennek
megszüntetését. Amikor e-mailt küld nekünk, az e-mail programja beállításától függően
automatikusan személyes adatok továbbít. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük.

2.5 Webshop
Webáruházunkon keresztül történö megrendeléseik során az adatokat továbbítjuk a webáruházunk
üzemeltetőjének. Az adatokat az Európai Unión belül tárolják.
2.6. Linkek más weboldalakhoz
Honlapunk más harmadik fél webhelyeire mutató linkeket is tartalmaz. Nem vagyunk felelősek az
adatvédelmi gyakorlatokért vagy más webhelyek tartalmáért.
2.7. Reklám célú e-mailek
Bizonyos idöközönként e-mailben küldjük hírlevelünket, hogy mindig legyen naprakész a legfrissebb
hírekkel és változásokkal, eseményekkel, reklámokkal, aktuális akciós termékekkel kapcsolatban. Ha
Ön többé nem szeretne e-maileket kapni tőlünk, bármikor visszavonhatja a korábban megadott
jóváhagyást. Az e-mail listáról való eltávolításhoz küldjön egy e-mailt a piroska@dunafa.hu címre.

3. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK
A Dunafa GmbH az információ adás, ajánlattétel, megbízások teljesítése és további vevöszolgálat
kielégítése érdekében adatokat tárol:
3.1. Személyes adatok és adatfeldolgozás
Például név, cégnév, cím, telefonszámok, e-mail címek, közösségi adószám, cégjegyzékszám,
kapcsolattartó személyek, banki adatok, levelezés, licenc és frissítési információk a megrendelés, a
kapcsolat származása szerint.
Ha nem jön létre szerzödéses kapcsolat, az adatait reklám célokra mentjük el. Lehetősége van arra,
hogy bármikor kérje adatai törlését.
3.2. Az adatok harmadik fél számára történö továbbítása
Az adatok harmadik fél részére (pl. szállítmányozók, bankok, az üzleti tranzakciókban résztvevö jogi
képviselők, adótanácsadók, szükség esetén bíróság, hatóság, a résztvevö szerzödéses- és az üzleti
partnerek, szolgáltatók (IT-szolgáltatók) kizárólag akkor kerül átadásra, amennyiben ez a szerződés
teljesítéséhez szükséges.
3.3. Titoktartás
A Dunafa GmbH, alkalmazottai és a lebonyolításban résztvevök kötelesek az (§ 6) Adatvédelmi
törvény (DSG) és az Adatvédelmi rendelet (Art. Art. 28 Abs. 3 DSGVO) mindenkor érvényes változata
alapján a kapott adatokat titokban tartani. Egy külön titoktartási nyilatkozat kérésére van lehetöség.
3.4 Tárolási idö hossza
Az Ön személyes adatait alapvetöen az üzleti kapcsolat megszüntetéséig tároljuk, amely során az
adatokat összegyűjtöttük, vagy az alkalmazandó jogszabályi elöírásoknak megfelelö elévülési és
megőrzési időszakok lejártáig; ezen túlmenően olyan jogviták megszüntetéséig, amelyekben az
adatok bizonyítékként szolgálnak. Amennyiben Ön egy vevö, egy korábbi vevö, potenciális vevö vagy
egy kapcsolattartó személy a fent említettek valamelyikénél, a személyes adatok tárolását a
marketing céljából végezzük Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

4. Adatvédelmi információk pályázóknak
A Dunafa GmbH adatokat gyűjt és tárol a jelentkezés feldolgozásához.
4.1. A pályázók adatainak bekérése és felhasználása
A Dunafa GmbH az jelenkezések során (online, e-mailben, postán vagy személyesen) személyes
adatokat gyűjti össze, mint pl. név, cím, születési dátum, ill. adatokat, amelyeket a pályázó önként
rendelkezésére bocsátott. Ezeket az adatokat kizárólag az jelentkezések elbírása során használja, és
csak rendkívül korlátozott számú ember számára érhetők el a Dunafa GmbH-ban.
4.2. Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony létrejötte esetén a pályázati eljárás során tárolt adatok a szerződéskötést megelőző
intézkedésekre (munkaszerződés előkészítése) kerülnek felhasználásra.
4.3. Adatkezelés a felvételi eljárás lezajlása után
A felvételi eljárás lezajlása után tájékoztatást kap annak kimeneteléröl. Amennyiben nem jön létre
munkaviszony, abban az esetben az adatait hat hónap után töröljük.
Amennyiben hamarabb szeretné adatai törlését, ezt kérheti piroska@dunafa.hu e-mail címen.
5. A DUNAFA GMBH KÖTELEZETTSÈGEI
5.1. Titoktartási kötelezettség
A Dunafa GmbH valamennyi munkatársa a mindekor érvényes jogszabály (Art. 28 Abs. 3 DSGVO und
§ 6 DSG) alapján titoktartásra kötelezett.
5.2. Tájékoztatási és jelentési kötelezettség
Az adatvédelem megsértése esetén a Dunafa GmbH azonnal értesíti Önt, minden esetben a
jogsértésről való értesülést követő 24 órán belül. A Dunafa GmbH azonnal tájékoztatja Önt az
ellenörzésekröl vagy felügyeleti szervek intézkedéseiről, amennyiben ezek az Ön adataival
kapcsolatosak.
5.3. Biztonsági intézkedések
A Dunafa GmbH kijelenti, hogy megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tett a
DSVGO 32. cikk szerint, és azokat mindig az aktuális technikai szinten tartja.
5.3.1. A hozzáférés ellenörzése
Minden rendszer egy átfogó jelszavas védelemmel ellátott, és engedélyezési koncepciónak van
alávetve, amely biztosítja, hogy csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá az adatokhoz.
5.3.2. A továbbítás ellenörzése
Az adatokat biztonságos csatornákon keresztül továbbítjuk (pl. VPN kapcsolat).

5.3.3. Adatok rögzítésének ellenörzése
A személyes adatokat csak az arra felhatalmazott személyek rögzíthetik, módosíthatják és törölhetik.
5.3.4. Az adatok rendelkezésre állásának ellenörzése
A Dunafa GmbH igazolja az adatmentések folyamatos végrehajtását és működési feltételeinek
figyelemmel kísérését. Szükség esetén vészhelyzeti tervek állnak rendelkezésre az adatmentés
esetleges hiányosságainak minimalizálása érdekében.
6. AZ ÖN JOGAI
6.1. Tájékoztatás joga (Art. 15 DSGVO)
A DSGVO 15. cikkelye szerint Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni a Dunafa GmbH-tól az
Önröl nála tárolt adatokról. Kétség esetén a Dunafa GmbH további információkat kérhet a
személyazonosság igazolására. Kérését a Dunafa GmbH következö e-mail címén teheti meg:
dunafa@dunafa.hu

6.2. Helyesbítés joga (Art. 16 DSGVO)
Amennyiben a Dunafa GmbH olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyek hiányosak vagy hibásak,
kérheti annak javítását vagy kiegészítését.
6.3. Töröltetés joga (Art. 17 DSGVO)
Kérheti, hogy a Dunafa GmbH az Ön adatait törölje a következő okok miatt:
a) A személyes adatok már nem szükségesek abból a célból, amelyre eredetileg összegyűjtötték vagy
feldolgozták.
b) Ön visszavonja a beleegyezését, így nincs jogalapja a további feldolgozásnak / tárolásnak.
c) Ön kifogásolja a feldolgozást, és nincs jogalapja a további feldolgozásnak.
d) az Ön adatait jogellenesen dolgozták fel.
6.4. A korlátozásra való jog (Art. 18 DSGVO)
Kérheti a Dunafa GmbH-t, hogy korlátozza a feldolgozást, amennyiben
a) kifogásolja a feldolgozás helyességét, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi a Dunafa GmbH
számára, hogy ellenőrizze az adatok pontosságát.
b) az adatok feldolgozása jogellenes, de elutasítja a törlést.
c) a Dunafa GmbH számára az Ön adatai már nem szükségesek az eredeti célra, de ezekre az adatokra
még szükség van a jogi igények érvényesítésére vagy védelmére.
d) kifogásolta az adatok feldolgozását.

6.5. Adatátvitel joga (Art. 20 DSGVO)
Önnek joga van személyes adatait strukturált, használható és gépileg olvasható formában megkapni,
feltéve, hogy az adatokat az Ön beleegyezésével vagy a Dunafa GmbH –val való szerzödéses
kapcsolat teljesítése érdekében tárolták, és a feldolgozás automatizált módon történik.
6.6. Visszavonás joga (Art. 21 DSGVO)
Ha az Ön személyes adatait a Dunafa GmbH a 6. cikk (1) bekezdése b vagy f pontja alapján dolgozza
fel, Önnek jogában áll bármikor kifogást emelni, feltéve, hogy az adatokban nincsen kiemelt védelmi
érdek. A hirdetések küldéséhez való hozzájárulását bármikor ok nélkül visszavonhatja.

