Adatvédelmi Nyilatkozat és Cookie Szabályzat

I. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az adatkezelő megnevezése:
Cégnév: Inventiva Design Kft.
Cégjegyzékszám: 11-09-017173 Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 22765219-2-11
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. Tata 10401976-50526772-84721000
Székhely és levelezési cím: H-2890 Tata, Május 1 út 8. 1. lph. 4. em. 13.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-91921/2015.

Az Inventiva Design Kft. az alább meghatározott elvekhez mindvégig tartja magát.
A webmarketing.hu weboldal látogatói, a hírlevélre feliratkozók, illetve az Inventiva Design Kft.
szerződött Partnerei a weboldal böngészésével, a hírlevélre való feliratkozással, illetve szolgáltatási
szerződés megkötésével jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadják.
Az Inventiva Design Kft., mint a webmarketing.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a
szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően
kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.
Az ajánlatkéréskor, megrendeléskor, hírlevél feliratkozáskor, illetve szerződéskötéskor megadott
adatokat a webmarketing.hu weboldal kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek
későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. Megrendelő adatait
harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik
közre, pl. fotózás, grafikai munka stb.
Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz
leiratkozó linket is. Kizárólag a cégünkhöz és az általa működtetett webmarketing.hu weboldalhoz
kapcsolódó információkat továbbítjuk hírleveleinkben. Más cégek által szponzorált cikkeket, direkt
marketing anyagokat semmilyen körülmények között nem küldünk. Feliratkozóink adataik törlését,
módosítását bármikor kérhetik írásban a hello@webmarketing.hu e-mail címen.
Az Inventiva Design Kft. a honlapján történt regisztráció során birtokába jutott adatokat a vonatkozó
törvények szerint bizalmasan kezeli. A rögzített adatokat nyilvánosságra nem hozza, kizárólag a
gazdasági tevékenységével összefüggésben (pl. számlázás) használja fel, azt harmadik félnek csak a
teljesítéshez feltétlenül szükséges mértékben, egyedileg adja át.
Inventiva Design Kft. a regisztrált felhasználók azonosításához szükséges információkat csak
nyomozóhatóság megkeresése esetén adja ki, ebben az esetben az érintett partnerünket értesítjük a

megkeresés tényéről. A regisztrált partnereink kezdeményezhetik regisztrációjuk törlését, ekkor a
weboldal adatbázisából adataik törlésre kerülnek.
A weboldalon leadott és a weboldal által visszaigazolt megrendelés a Megrendelő és a weboldalt
működtető - mint távollévő felek - közötti magyar nyelvű, írásos szerződésnek minősül. Ennek
értelmében a regisztráció során történő megrendelői adatszolgáltatás célja a megrendelő vásárlás
során történő azonosítása, a szükséges dokumentumok (számla, szállítólevél) kiállítási lehetőségének
biztosítása, valamint a Megrendelő státuszának megállapítása (viszonteladó, végfelhasználó), az
azonosítást követően a megfelelő árkategória, kedvezmények felkínálása.
Az adatkezelés hatálya a Szolgáltató által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra
kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatszolgáltatás minden esetben Megrendelőink önkéntes
hozzájárulása mellett történik, a hozzájárulást a regisztráció során adatlap kitöltésével adja meg. Az
adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról, valamint a 2001. évi CVIII. törvény az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályokkal összefüggésben történik.
A kezelt adatok az alábbi személyes adatok: e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, adószám,
számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), szállítási cím (szállítási név, utcanév,
házszám, település, irányítószám), telefonszám.
Az adatkezelés időtartama, a regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok
kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az
adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az Inventiva Design Kft.
fenntartja a jogot arra, hogy a rosszindulatú támadások felderítését megkönnyítendő a weboldalra
látogatók számítógépeinek publikus IP címeit naplózza, ezen publikus adatatok nem kerülnek
összevezetésre a megrendelők személyes adataival. A naplózott adatokat a rendszer a naplózás
időpontjától számított 1 évig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb
módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerül(het)nek rögzítésre statisztikai célokból
(IP cím, látogatás időtartama stb). Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt és
alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
Megrendelő adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Ide vonatkozó
törvényi hivatkozás: 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
Megrendelő az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény
22.§-ában meghatározottak szerint. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon:+36(1)391-1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u.3. II/6.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe:mediacenter@mediacenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala:www.mediacenter.hu

II. COOKIE SZABÁLYZAT
A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által a weboldalunkon használt
szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások
működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal
használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg
működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a
számítógépén tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje
alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez
elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt, illetve felhasználói élményt növelnek.
A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:
Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem
működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül.
Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a
látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az
oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.
Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk
és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.
Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online
szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.
Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal
nem fog az elvártaknak megfelelően működni.
Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben
található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet
megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Cookie Szabályzat a mindenkor hatályos Általános Szerződési
Feltételek részét képezi, illetve azt adatkezelési és cookie információkkal kiegészíti.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Cookie Szabályzat hatályba lépésének ideje: 2017. július 24.
Tata, 2017. július 12.

