Adatvédelmi Szabályzat
1.1. Általános rendelkezések
A Marinero Kft. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. C. ép. 1. em 5., cégjegyzékszám: 0109-289146); továbbiakban: “Cég”, “Marinero” vagy “Mi”) üzemelteti a www.marinero.hu weboldalt
(“Marinero Platform”, “Weboldal”).
A Marinero, mint adatkezelő felelős a személyes adatok összegyűjtéséért, felhasználásáért,
kezeléséért, tárolásáért és karbantartásáért az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal és
különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban: GDPR), valamint az
alkalmazandó (kiegészítő) adatvédelmi törvények és rendeletek, az időről időre módosított formában.
A jelen adatvédelmi irányelv elfogadásával tudomásul veszi a Marinero értesítését az Ön személyes
adatainak kezelésével kapcsolatban és hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához.
1.2. Definíciók
“Személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
“Adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
1.3. A Személyes adat kezelésének célja és jogalapja
Személyes adatokat gyűjtünk, tárolunk, használunk és nyilvánosságra hozunk Öntől vagy Önnel
kapcsolatban, elsősorban a következő célokra (amennyiben alkalmazható):
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Adatkezelés célja
•
•
•

kérdéseire válaszoljunk;
üzleti kapcsolatunk fenntartása, ahol Ön a Weboldalunk felhasználója;
kapcsolatban legyünk Önnel;

•

csalások ellenőrzése, marketing, weboldal-forgalom elemzése.

Az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra, kivéve:
•
•

törvény kötelez az információk közlésére vagy;
a közzétételt Ön, az illetékes hatóságok vagy a törvény engedélyezi.

1.4. Általunk kezelt személyes adatok köre
A személyes adatok, amelyeket általában Öntől vagy Önnel kapcsolatban gyűjtünk és tárolunk: név, email cím és a nekünk írt e-mail tartalma.
Amikor weboldalunkat böngészi vagy kapcsolatba lép velünk elektronikus úton, rögzíthetjük: földrajzi
helyzetet, cookie-kat és statisztikai adatokat.
1.5. Hogyan gyűjtjük és tároljuk az adatokat?
Személyes adatot gyűjtünk:
•
•

amikor meglátogatja a Weboldalunkat;
amikor a Weboldalunkon keresztül kommunikál velünk, akár direkt üzenetben vagy e-mailben.

A személyes adatok számunkra történő átadásával Ön kifejezetten és önként elfogadja a jelen
Adatvédelmi szabályzat feltételeit és hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A Webhely használatával kapcsolatban cookie-kat is gyűjthetünk az Ön számítógépéről, amelyek
lehetővé teszik számunkra, hogy megmondjuk, mikor használja a Weboldalt, és segíthetünk
élményének testre szabásában.
1.6. AZ Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Információt kérhet az adatai kezeléséről, helyesbítéséről, törléséről. Nem kérheti az adatok törlését, ha
az alkalmazandó jogszabályok értelmében az adatkezelés kötelező.
Kérheti annak megerősítését, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben kérhet hozzáférést
a személyes adatokhoz.
Joga van felkérni minket a személyes adataiban szereplő pontatlanságok kijavítására.
Kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a megfelelő adatokat
megjelölik, és csak bizonyos célokra dolgozhatjuk fel.
Ha személyes adatainak kezelése az Ön beleegyezésén alapul, bármikor visszavonhatja beleegyezését
anélkül, hogy azt megindokolná kapcsolatba lépve velünk bármely elérhetőségünkön. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
Ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésének jogát megsértették, kérjük, először lépjen kapcsolatba
velünk. Ezenkívül kapcsolatba léphet és panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi hatóságnál.
Magyarországon panaszát benyújthatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

