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A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: Abako Méréstechnikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Iroda
Érintett: az Adatkezelő weboldalain regisztráló személyek
Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett írásbeli engedély nélkül, a weboldalratörténő regisztrációval kifejezett
hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.
Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.
A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen
adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
Az adatkezelés célja: hírlevélküldés, marketing célú adatkezelés, adatbázis építés. Az adatkezelés céljának megfelelően Érintett
adatszolgáltatása önkéntes.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek önkéntes hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok, úgy mint: vezeték- és keresztnév, nem,
állampolgárság, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem
rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés
célja fennállása megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett
kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett
e jogait ingyenesen, a abako@abako.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a
lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail
címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
Adatkezelő kijelenti és szavatol érte, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága a jelen szabályzatban
meghatározott, változatlan feltételekkel, 00003-0012 számon nyilvántartásba vette Adatkezelő adatkezelését. Adatkezelő a fenti
számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozatalánál és az érintetteknek való kiadáskor feltüntetni köteles.
Egyéb információk
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához.
Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék
kézbesítéséhez vagy kiszállításához, vagy a könyvelés elvégzéséhez szükségesek. A vásárlók a megrendelés leadásával hozzájárulnak
adataiknak a jelen szerződésben és Szolgáltató adatvédelmi politikájában írtakkal összhangban történő kezeléséhez.
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében a megrendeléstől számított hat hónapig tárolja.
Amennyiben regisztrációja során nevét, lakcímét és e-mail címét megadta, továbbá amennyiben ezt a regisztráció alkalmával a
vonatkozó négyzet bejelölésével kérte, Szolgáltató a későbbiekben tájékoztatja Önt akcióiról és újdonságairól. A négyzet
bejelölésével egyúttal önkéntes hozzájárulását adja a jelen pontban írtak szerinti megkeresésekhez, továbbá ahhoz, hogy a
Szolgáltató nevét, lakcímét és e-mail címét a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig a jelen pontban írtak szerint kezelje és
felhasználja.
Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az abako@abako.hu e-mail címen, vagy a 1119
Budapest, Borszék köz 7. postacímén. Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának esetleges visszavonását akár postai úton, akár emailben oly módon tegye meg, hogy abból Önt, valamint azt az e-mail címet, amelyre többé nem szeretne tájékoztató leveleket
kapni, egyértelműen azonosítani tudjuk. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem
vállalunk!

