Bevezetés
A következőkben a PFEIFER -GARANT KFT arról tájékoztatja Önt, hogy mely személyes
adatokat milyen célokra dolgozzuk fel, ha honlapunkat használja. Jelen adatvédelmi
nyilatkozat alapja az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR),
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PFEIFER-GARANT KFT
1103 Budapest
Gyömrői út 108-116
Ügyezető: Balogh László
Tel. +36 (1) 260-1014
E-mail: info@pfeifer-garant.hu

Titkosítás
Hogy az Ön adatainak védelmét a továbbítás során biztosíthassuk, a legújabb
technológiának megfelelő titkosítási eljárást alkalmazzuk, mint pl. SSL eljárás HTTPS-en.

Szervernaplók
Biztonsági okokból (például a visszaélések, családok felderítése céljából), megalapozott
érdekünknek megfelelően, a GDRP 6. cikk 1. bekezdés f) pontjának megfelelően a
weboldalunkhoz történő minden hozzáférésnél szervernapló-fájlban elmentjük többek
között a felhasználó IP címét és a hozzáférés időbélyegét. Ezeket az információkat 7
napig őrizzük, s ezt követően töröljük. A törlés alól csak azok az információk kivételek,
melyeknek a megtartása egy konkrét incidens bizonyítási eljárásához szükséges, az
incidens végleges tisztázásáig.
.

Linkek külső weboldalakra
Honlapunkon külső oldalakra hivatkozó linkek is előfordulhatnak. Jelen adatvédelmi
nyilatkozat nem terjed ki külső oldalakra, mivel ezek tartalmáért és adatvédelméért nem
vállalhatunk felelősséget.

Sütik
Megalapozott érdekünknek megfelelően (az online kínálatunk elemzése, optimalizálása,
gazdaságos üzemeltetése), a GDRP 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint a weboldalainkon
úgynevezett sütiket használunk. Ezek olyan kis fájlok, amelyek a felhasználó
számítógépére kerülnek azért, hogy a honlapunk használatának specifikus beállításait
tárolják. Ennek érdekében automatikusan kapunk bizonyos adatokat az Ön
számítógépéről és az internetkapcsolatáról (pl. IP cím, az alkalmazott böngésző, az
operációs rendszer). Használhatja honlapunkat sütik nélkül is, ha letiltja böngészőjében
a sütik alkalmazását. Azonban honlapunk kényelmes használata és működése
korlátozódhat a sütik letiltásával. A sütik letiltásához böngészőjében használja annak
súgófunkcióját.

Google Analytics
Megalapozott érdekünknek megfelelően (az online kínálatunk elemzése, optimalizálása,
gazdaságos üzemeltetése), a GDRP 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint a weboldalainkon
Google Analytics alkalmazást használunk, mely a Google Inc. („Google”) webes elemző
szolgáltatása. A Google Analytics is használ „sütiket“. Ezek olyan kis fájlok, amelyek a

felhasználó számítógépén tárolódnak, így teszik lehetővé a honlap használatának
elemzését. Ezen információk alapján a Google kiértékelheti honlapunk használatát, hogy
erről elemzést készítsen számunkra honlapunkról. A süti által ezen weboldal
használatáról létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére
kerülnek átvitelre és letárolásra. A törvényi előírások alapján honlapunkon aktív a
Google által kínált IP-anonimalizálási funkció, melynek megfelelően az Ön IP-címét már
az EU tagállamaiban vagy a megállapodásban részt vevő más államokban az egész
Európai Gazdasági Térségben rövidítik vagy anonimalizálják. A Google Analytics
keretein belül az Ön böngészője által közölt IP címet nem fűzik össze más Google-től
származó adatokkal.
Használhatja honlapunkat sütik nélkül is, ha letiltja böngészőjében a sütik alkalmazását.
Azonban honlapunk kényelmes használata és működése korlátozódhat a sütik
letiltásával. A sütik letiltásához böngészőjében használja annak súgófunkcióját.
Ezen felül, a sütik által előállított és a weboldal használatára vonatkozó adatok
(beleértve az Ön IP címét) Google általi rögzítését, valamint ezen adatok Google általi
terjesztését letilthatja, amennyiben a következő linken található Browser-Add-on-t
letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
aBrowser-Add-on alternatívájaként vagy mobil eszközökön, kérjük, kattintson erre a
linkre, hogy letiltsa a Google Analytics általi adathozzáférést a jövőben ezen a honlapon.
Ekkor egy Opt-Out-süti kerül a készülékére. Ha törli ezeket a sütiket, akkor újra rá kell
kattintania a linkre.

Változtatási jogfenntartás
Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jövőben módosítsuk jelen adatvédelmi
nyilatkozatot, azért, hogy folyamatosan alkalmazkodjunk változó jogi előírásokhoz.

A honlap látogatóinak jogai
Bármikor jogában áll, hogy érdeklődjön az általunk tárolt adatairól. Ezenkívül
igényelheti adatai módosítását, zárolását vagy törlését, amennyiben nem áll fenn ezzel
szemben törvény által előírt adatmegőrzési kötelezettség. Ilyen esetben kérjük,
forduljon az adatvédelmi felelősünkhöz.

