Az Euro Cabletechnics Kft.
külső adatvédelmi tájékoztatója az online
(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)
végzett adatkezelésekkel kapcsolatban
(a weboldalon olvasható tájékoztató)
Az Euro Cabletechnics Kft. (székhely: 2030 Érd, Porcsinrózsa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09149245,
adószám:
23470150-2-13,
telefonszám:
23/360-084,
e-mail:
eurocabletechnics@eurocabletechnics.hu, önállóan képviseli: Horváth Károly), mint adatkezelő
ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa
végzett adatkezelési tevékenységekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy


az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez
való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,
tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az
eurocabletechnics@eurocabletechnics.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre
küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a
hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.



profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.



adattovábbítás adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés
részletes tájékoztatója fogalmaz meg.



az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz.
függelékében találhatók.



amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában
adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került II.
sz. függelékben.

Egyszeri információkérés
Az adatkezelés független az információkérés módjától.
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Hírlevél küldése
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Közösségi oldalakon történő marketing
Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.
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