Tisztelt Partnereink!
Társaságunk az alábbiakban szeretne tájékoztatást nyújtani
-

-

I.

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) által rögzített rendelkezések figyelembe
vételével meghatározza az EU-Gépker Kft. (a továbbiakban: Társaság) által kezelt
személyes adatok kezelésével és védelmére vonatkozó legfontosabb
rendelkezéseiről.
Az adatkezelő személye és tevékenysége

Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő székhelye:
Telefon:
Web:
Web:
Web:
Adatvédelmi felelős:
Email:

EU-GÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
9023 Győr, Fehérvári út 18. félemelet 2.
www.gepker.hu
www.boomlift.eu
www.workplatforms.info
Csaplár Péter András, ügyvezető
peter.csaplar@boomlift.eu

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
II.

Személyes adatok kezelése

1. Honlapon történő adatkezelés
Látogatói statisztikák készítése:
Az adatkezelés célja:
A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató
hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás
működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés
biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára
vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések
készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így
lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A
felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor
visszautasíthatja.
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A kezelt adatok köre:
Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg
meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok
Az adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama:
A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam.
2. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:
Az adatkezelés célja:
A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot
teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati
pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.
A kezelt adatok köre:
Név / Cégnév / Cím, Telephely / Telefonszám / E-mail cím
Az adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az
adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.
Az adatkezelés időtartama:
A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.
III.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A Társaság az érintettet a személyes adatai felvételével egyidejűleg tájékoztatja a
személyes adatok kezeléséről. Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a Társaságtól
személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérjen.
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad a Társaság által kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint adatfeldolgozásra foglalkoztatott szervek által feldolgozott
személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó szerv nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá – a Társaság személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáró és címzettjéről.
A Társaság köteles az erre irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Társaság erre irányuló
kérelmére írásban megadni a szükséges tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be
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tájékoztatási kérelmet, egyéb esetekben pedig költségtérítés állapítható meg a vonatkozó
jogszabályok alapján.
Az érintett kérheti a Társaságtól a tévesen felvett személyes adatainak helyesbítését,
illetve a jogszabályban elrendelt személyes adatok kezelésé kívül kérheti a személyes
adatainak törlését. A kezelt személyes adatok törlése esetén az érintett és a Társasággal
fennálló jogviszonya közös megegyezéssel – lehetetlenülés esetén – megszüntetésre
kerül.
Abban az esetben, amennyiben a Társaság az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, az azokra irányuló kérelem kézhezvételét követő
25 napon belül közli a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem
elutasításának indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása
esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet az általa igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről.
További esetleges kérdés, észrevétel esetén a megadott elérhetőségeinken állunk
Partnereink szíves rendelkezésére.
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