Adatvédelmi tájékoztató

www.sebo.hu

vagy

www.seboelektronik.com

A honlap jelenleg a Sebő Elektronik – Sebő Attila e.v. tevékenységéről
tájékoztat. Ez az adatvédelmi tájékoztató a Sebő Elektronik saját web oldalára
vonatkozik, amely a www.sebo.hu vagy www.seboelektronik.com címen érhető
el. A nevezett web címen (címeken) jelenleg web áruház, vagy egyéb
regisztrációs lehetőség, hírlevél kérési lehetőség és személyes adat bekérése
nincs. A honlapon megjelenített információk tájékoztató jellegűek.
Sebő Elektronik fenntartja a jogot a tájékoztatóban foglaltak és a honlap
bármely jellemzőjének megváltoztatására.
Online aukciós értékesítés: jelenleg ezen a honlapon elektronikus, online
értékesítés és hírlevél, adatbekérés vagy feliratkozási lehetőség nincs. A
tájékoztató jelleggel esetlegesen megtalálható termék fotók internetes online
közvetítőknél listázott termékekre mutatnak. Ezen cikkek megrendelése az adott
közvetítő szolgáltatásának az igénybevételével lehetséges. Az adott, harmadik
fél, közvetítő saját adatkezelési és felhasználói feltételei érvényesek ebben az
esetben.
Az adat kezelés célja
Jelen esetben az adatkezelés célja a törvényben meghatározott, számlázási
adatok és nyilvántartási kötelezettségeknek való megfelelés. Személyes adatot
egyéb célra nem használunk fel.
Kezelt adatok és időtartam, adatbiztonság
A www.sebo.hu vagy www.seboelektronik.com oldalon nincs web áruház,
regisztráció, feliratkozás, hírlevél és személyes adat bekérése, az oldal
tájékoztatást és a tevékenység bemutatását szolgálja.
Az online közvetítőkön keresztül vagy e-mailban, telefonon történt rendelés
esetén, (ha ez utóbbi is rendelkezésre áll), az adatkezelés az ügyféllel való
hagyományos kapcsolat tartás és a jogszabályban előírt számlázási adatokra
terjed ki, tételesen: név, cím, online közvetítőn keresztüli megrendelés esetén a
közvetítő rendszere által megadott adatok közül az email cím, telefonszám,
esetlegesen az ügyfél által a közvetítőnél regisztrált bankszámlaszám.
A tranzakció befejeztével a nem kötelezően tárolandó adatot töröljük.
Jogszabály által előírt, számlán található adat, valamint a fizetési tranzakcióhoz
tartozó adat jogszabály által előírt ideig, 5 évig, egyes esetekben hosszabb ideig
kódolt biztonságos formában kell tárolnunk.
A jogszabály által előírt adat tartalmat esetlegesen, kizárólag jogszabály által
előírt esetekben hatóságnak kiadhatjuk. Továbbá, jogszabály előírhatja, hogy a
számlán kötelezően szereplő adatokat harmadik személy (cég) által készített
számlázó program internetes kapcsolaton keresztül hatóságnak továbbítsa.
Ilyen 3. személy (cég) által készített és jogszabály által használatra kényszerített
program adatkezelési módszereiről nem áll módunkban ismerettel rendelkezni.

Adatok módosítása és törlése, tárolt adatok megismerésének joga,
jog a kezelt adatok felhasználásának korlátozására vagy tiltására
Az ügyfélnek lehetősége van kérni az adatainak módosítását, használatának
korlátozását, tiltását, vagy törlését, kivéve a jogszabály által a vállalkozás
számára kötelezően megőrzendő adatok körét.
Itt tájékoztatjuk, hogy kizárólag a tranzakcióhoz és számlázáshoz szükséges
adatokat, valamint a E.U. GDPR megfeleléshez szükséges adatot tároljuk
jogszabály által előírt ideig, ahogy a megrendeléskor megadta, így kéréskor a
korábban megadott adatait fogja ismét megismerni.
A megrendelő által meg nem adott adatot nem gyűjtünk és nem tárolunk a
www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldallal kapcsolatban.
A tárolt adatainak kikérését PDF , TXT vagy egyéb közismert adat formában
kérheti. A kérést a megrendeléskor használt email címről várjuk a következő
email címeinkre: info@seboelektronik.com vagy
seboelektronik@t-email.hu
Adatbiztonsági okokból a kérésnek tartalmaznia kell a megrendelő nevét, címét
és e-mail címét úgy, ahogy a megrendelésben megadta, hogy ellenőrizhető
legyen, a kérés valóban a megrendelőtől érkezett.
A kérés beérkezése után átlagosan 2 munkanappal juttatjuk el az email címére
a kért tájékoztatást. Kérjük figyelembe venni, hogy ez az egy személyes
vállalkozás akadályozva lehet, pl. technikai ok, betegség, szabadság miatt, ez a
kérés telesítését késleltetheti.
Kizárólag a tranzakcióhoz és számlázáshoz szükséges adatokat, valamint az
E.U. GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatot tároljuk,
jogszabály által előírt módon legalább 5 évig, így ezen adatok töröltetése ezen
időtartamon belül nem lehetséges.
A megrendeléskor megadott email címre jogszabály által előírt módon
megrendelés utáni értesítőt / tájékoztatást kell küldenünk. Továbbá a
megrendelés teljesítésével és postázással kapcsolatos szerviz üzeneteket kell
esetlegesen küldenünk. Ezen jogszabály által előírt vagy a teljesítés
minőségének biztosítása céljából küldött, a megrendelés / postázás állapotáról /
postai nyomkövetésről tájékoztató üzenetek tiltása nem lehetséges.
Más üzenetet, reklámot nem küldünk, email marketing vagy az email cím egyéb
felhasználása nincs.
Cookie
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg cookie -t nem
használ.
Általános tájékoztató cookie -ról: A cookie kis méretű adat vagy szöveges

állományok, amelyek a honlap használatának elősegítése miatt az alkalmazott
technológia függvényében a böngésző az Ön számítógépén helyezi el.
Cookie használatához való hozzájárulás vagy elutasítás joga:
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg cookie -t nem
használ.
Web jelzők és beépített hivatkozások
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg web jelzőket nem
használ.
Általános tájékoztató a web jelzőkről :
A webes jelző lehet egyetlen képpont vagy átlátszó GIF-file. Ezek a Web jelzők
bizonyos információkat felismerhetnek a felhasználó számítógépén, pl. egy
külső oldal megtekintésének dátuma, a megtekintéssel összefüggő információk.
Web jelzők és beépített hivatkozások hatásának letiltásával kapcsolatosan az
használt böngésző vagy levelező program gyártójától kérhet információt.
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg web jelzőket nem
használ.
Közösségi oldalak
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldallal kapcsolatosan a Sebő
Elektronik jelenleg online közösségi oldalt nem tart fenn.
Nyomkövetési technológia statisztikai céllal
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg nem használ
nyomkövetést, beépített kódot statisztikai vagy egyéb nyomkövetéshez.
Nem a www.sebo.hu vagy a www.seboelektronik.com oldalra mutató
hivatkozások
Ha rákattint ezekre a hivatkozásokra, pl. képre, amely hivatkozással van ellátva,
akkor elhagyja a www.sebo.hu vagy a www.seboelektronik.com webhelyet. A
harmadik felek webhelyeit nem képviseljük. Ezért javasoljuk átnézni minden
ilyen web oldal adatvédelmi irányelvét
Fizetés online fizetési felületen, bankkártya elfogadó szolgáltatásokkal
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg nem használ online
fizetési lehetőségeket. Az internetes közvetítő esetében kizárólag hagyományos
banki utalással fogadunk vételárat.
Banki átutalás
A számla rendezése banki átutalással történik. Ekkor a jogszabályban előírt
nyilvántartáshoz szükséges adatokat tároljuk, amely nyilvántartás a fizetés
jellege miatt tartalmazhat bank számla számot is. Az adatokat az előírt ideig kell
megőriznünk és esetlegesen jogszabály előírása alapján hatóságnak kiadnunk.
Részleteket lsd. A ' Kezelt adatok és időtartam, adatbiztonság ' részben.

Szerzői jogok
A honlapon található fotók, szövegek Sebő Attila tulajdonát képezik. Ezen
tartalom felhasználása, sokszorosítása, módosítása nem megengedett.
Külső szolgáltatókra mutató linkek esetleges logói és képei : ezek az adott
szolgáltató tulajdonát képezik az adott szolgáltató saját feltételei szerint,
amelyek az adott szolgáltató honlapján ismerhetők meg.
A felelősség kizárása
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com honlapon található információk
tájékoztató jellegűek. Ugyan a lehető legnagyobb figyelemmel adtuk meg az
információkat, ennek ellenére nem vállalunk felelősséget a honlapon található
információk helyességéért.
A honlapon más szolgáltatók honlapjára mutató linkek vannak. Nem vizsgáljuk
ezen külső szolgáltatók által működtetett honlapokat, ezek tartalmát. A külső
szolgáltatók cookie-kat és egyéb technológiákat alkalmazhatnak adatgyűjtésre
vagy nyomon követésre. Más. Külső cégek áltat működtetett honlapokra ráhatás
és kontroll számunkra nem áll rendelkezésre. Nem vállalunk semmilyen
felelősséget ezen külső oldalak tevékenységével és alkalmazott technológiájával
kapcsolatban.
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com honlap használata és az azon
található információk felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.
Nem vállalunk felelősséget hardverében és/vagy szoftverében, vagy egyéb
esetben bekövetkezett károkért.
Jogorvoslati lehetőség
Jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu
További cimek:
https://naih.hu/
https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
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