Adatvédelmi törvény
A Portálon található adatgyűjtési űrlapon keresztül összegyűjtött adatok egy
személyes jellegű adatatokat tartalmazó elektronikus állományba kerülnek,
amelyért a Társaság felel. A Társaság bizalmasan kezeli az adatokat és kizárólag
az ügyfelekkel való kapcsolat kezelése céljából és a társaság tevékenységeinek
támogatása érdekében használja azokat. Továbbá, az adatvédelmi jogszabályok
előírásainak megfelelően törlésre és/vagy zárolásra kerülnek a pontatlan, hiányos
vagy az eredeti cél szempontjából már nem szükséges vagy nem jelentős adatok.
Az S.C. Canaris com S.R.L, Társaság a román hatoság által jegyzett Személyes
Adatfeldolgozó Nyilvántartó száma: 37174
Az űrlap küldése vagy a vásárlás gomb megnyomásával a felhasználó kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy adatait az üzleti célú kommunikáció e-mailben vagy
bármely más közegen keresztül Románia, Az Európai Unió vagy az Európai
Gazdasági Térség területén való küldésére és tárolására használják.
A jelen dokumentum alapjául szolgáló törvénykeret a 2001. november 21-i 677es számú törvényből, ami a személyt a személyes jellegű adatfeldolgozásra és
ezen adatok szabad áramlására vonatkozóan védi, illetve a 2004. november 17-i
506-os számú törvényből épül. 2018 május 25-vel kötelezően alkalmazandó az
Euurópai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete, az Általános
Adatvédelmi Rendelet (közismert nevén GDPR), ami a személyes jellegű adatok
feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozik az elektronikus
kommunikáció szektorában.
Semmilyen egyéb esetben ezek az adatok nem képezhetik feldolgozás tárgyát és
nem közölhetők harmadik féllel az érintett személy kifejezett jóváhagyása nélkül
vagy más modon mint a törvény erre vontkozó elöírása szerint.
Az említett Törvény előírásainak megfelelően, az adatok jogosultja bármikor
gyakorolhatja hozzáférési, helyesbítési, törlési és fellebbezési jogát e-mailben,
amelyet a Felelős Adatkezelő részére küld a hu.otostick.ro honlapon található
űrlap kitöltése után, mellékelve a helyesbítési, törlési, a regisztrált nevét, a
regisztráció dátumát és fellebbezési kérelem egy példányát, ha azt a Társaság
kéri.
Ha további információra van szüksége vagy kérdése van, kérjük írjon nekünk a
canariscom@otostick.ro e-mail címre.

A Társaság cookie-kat használhat a Portál szolgáltatásainak nyújtása közben. A
cookie-k automatikus eljárások az adatgyűjtésre a felhasználó preferenciáit
illetően egy adott internetes oldal böngészése közben. Ezek az információk kis
archívumokba kerülnek rögzítésre, amelyek a felhasználó informatikai
berendezésein tárolódnak észrevehetetlenül.
Minden alkalommal, amikor a felhasználó újra belép az illető internetes oldalra,
ezek az arhívumok automatikusan aktiválódnak oly módon, hogy kialakul az
előző látogatások alkalmával megjelölt preferenciák oldala. Röviden, a cookie-k
személyes jellegű adatokat tartalmazó állományok, amelyek a felhasználó saját
terminálján tárolódnak és egyértelműen csak ezzel a terminállal asszociálhatók.
A cookie-k nem tudják olvasni az egyéb szolgáltatók által létrehozott cookie-kat.
A felhasználónak lehetősége van a bőngészőjét oly módon kialakítani, hogy
törölni tudja illetve megakadályozza a cookies archívumok létrehozását, vagy
értesítést kapjon, ha ez bekövetkezik (bövebben "A sütik kezelésének politikája"
dokumentumban).
A Portál hozzáférhető anélkül, hogy a cookies arhívumokhoz tartozó opciók
aktiválódjanak, mégis azok megakadályozhatják az exkluzív szolgáltatások vagy
egyes, fokozottabb biztonságot igénylő szolgáltatások biztonsági
mechanizmusainak a helyes működését. Általában, a cookies archívumok célja a
Portálon az, hogy megkönnyítsék a Felhasználó böngészését.
A törvényellenes vagy nem megfelelő jellegű tevékenységek
jelentése.
Abban az esetben, ha a felhasználó vagy bármely egyéb személy, aki belép az
internetre, tudomást szerez arról, hogy a linkek által összekapcsolt honlapok
törvényellenes, becsmérlő, erőszakos vagy erkölcstelen tartalmú oldalakra vagy
szolgáltatásokra hivatkoznak, vegye fel a kapcsolatot a Társasággal, pontosítva
a következőket:
- a közlő személy személyes adatait: neve, címe, telefonszáma és e-mail címe;
- a Kapcsolódó honlap törvényellenes vagy nem megfelelő jellegét felfedő
tények leírása.
- ha olyan jogokat sértenek, mint a szellemi vagy ipari tulajdonjog, a megsértett
jog jogosultjának személyes adatait, ha az a jelentést közlőtől különböző
személy. Ugyanakkor, be kell mutatni az okiratot, amely igazolja a
jogtulajdonos jogosultságát és, esetenként, a képviseleti jogát, hogy a
tulajdonos nevében beszéljen, ha az különbözik a közlést küldő személytől;
- egy kifejezett nyilatkozatot arról, hogy a reklamációban szereplő információk

megfelelnek a valóságnak. A jelen záradékban előírt közlésnek a Társasághoz
való eljutása nem feltételezi, az LSSI előírásai szerint, a közlő személy által
megjelölt tevékenységek és/vagy tartalmak ismeretét.

