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Adatvédelmi Nyilatkozat 

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Ezért adatainkat kizárólag a 
jogszabályok alapján dolgozzuk fel (DSGVO, TKG 2003). Ez az adatvédelmi politika 
tájékoztatja Önt az adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól honlapunkon. 

 

Velünk való kapcsolat 

Ha a weboldalon található űrlapon keresztül vagy e-mailben kapcsolatba lép velünk, az 
adatok tárolása az ajánlat kidolgozása céljából és az esetlegesen felmerülő kérdések 
megválaszolhatósága miatt hat hónapig történik. Nem osztjuk meg ezeket az információkat 
az Ön beleegyezése nélkül. 

Ezenkívül a szerződéskötés céljából a következő adatok is tároljuk: Cégadatok (cégnév, 
adószám, cím, kereskedelmi nyilvántartási szám), valamint személyes adatok, például név, 
szakmai e-mail cím, céges telefonszám (beleértve a mobiltelefont is), beosztás és vállalati 
egység (amennyiben ezek ismertté váltak számunkra). Az Önről megismert adatokra a 
szerződéses kötelezettségeink teljesítése illetve az azokhoz kapcsolódó intézkedések miatt 
van szükség. Ezen adatok nélkül nem tudnánk az Önnel kötött ögyletet lebonyolítani. Nem 
történik adatátadás harmadik fél részére kivéve a bonyolító bankot vagy pénzforgalmi 
szolgáltatót, az áru kiszállításával megbízott fuvarozó társaságot vagy hajózási társaságot és 
az adótanácsadót az adókötelezettségeink teljesítése miatt, valamint a JUMO GmbH és a 
CO KG-t Fulda-ban (Németország).  

Adás-vételi ügy esetén a szerződéses viszony összes adatait az adóellenőrzési időszak 
lejáratáig (7 év) tároljuk. 

Az ABGB (30 év) szerinti kártalanítási időszak lejáratáig az adatok, mint név, cím, 
megvásárolt áruk és a vásárlás napja, valamint az előre megfogalmazott szerződéses 
megállapodások tárolásra kerülnek. Az adatfeldolgozás a GDPR 96. § (3) bekezdése és a 6. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja (beleegyezés) és/vagy b) pontja (a szerződés teljesítéséhez 
szükséges) törvényi rendelkezései alapján történik.   

Amennyiben cégeink között folyamatos üzleti kapcsolattartás folyik, úgy fenntartjuk a jogot 
arra, hogy az adatokat az utolsó befejezett megbízás fent említett megőrzési időszakának 
végéig tároljuk, és csak szervezeti intézkedések révén korlátozzuk a házon belüli 
hozzáférést. 

 

Cookie 

Webhelyünk úgynevezett cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlok, amelyeket a 
böngésző használatával tárolnak az eszközön. Nem ártalmasak.  
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Azért használunk cookie-kat, hogy a kínálatunk felhasználóbarát legyen. Egyes cookie-k 
tárolva maradnak a készüléken, amíg nem törli őket. Lehetővé teszik számunkra, hogy 
felismerjük böngészőjét a következő látogatás során. 

Ha ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák Önt a cookie-k 
beállításáról, és ezeket csak egyedi esetekben engedélyezi. 

A cookie-k letiltása korlátozhatja weboldalunk működését. 

 
 

Web-Analízis 

Weboldalunk az "etracker" internetes elemző szolgáltatás funkcióit használja. – Az eszköz 
adatvédelemre vonatkozó releváns információik az etracker honlapján találhatók: 
https://www.etracker.com/datenschutz/.  Ebből a célból olyan cookie-kat használnak, 
amelyek lehetővé teszik a felhasználók weboldal használatának elemzését. Az így generált 
információk továbbításra kerülnek a szolgáltató szerverére és ott tárolódnak.  

Ezt megakadályozhatja a böngésző beállításával úgy, hogy ne tárolja a cookie-kat. 

Megbízónk megfelelő szerződéses adatfeldolgozási szerződést kötött a szolgáltatóval. 

Az IP-címét a rendszer felismeri, de azonnal álnévre állítja („pseudonymizálja“ például az 
utolsó 8 bitet törölve). Ennek eredményeként csak hozzávetőleges lokalizáció lehetséges.  

Az adatfeldolgozás a GDPR 96. § (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
(hozzájárulás) és / vagy f (törvényes érdek) törvényes rendelkezései alapján történik. 

A DSGVO értelmében tett intézkedéseink (indokolt érdeklődés) a kínálatunk és webes 
megjelenésünk javítására szolgálnak. Mivel felhasználóink titkossága fontos számunkra, a 
felhasználói adatokat pszeudo-elnevezéssel látjuk el.  

 

Hírlevél 

Lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre honlapunkon keresztül. Ehhez az Ön e-mail címére 
és nyilatkozatára van szükségünk, hogy egyetért a hírlevélre történő feliratkozásával. 

Annak érdekében, hogy valóban értékes információt szolgáltassunk Önnek, gyűjtjük és 
feldolgozzuk az érdeklődésre számot tartó foglalkozási és/vagy beosztási területeken önként 
nyújtott információkat. 

A hírlevél előfizetését bármikor megszakíthatja. Kérjük, használja a hírlevélben található 
gombot a hírlevél szolgáltatás megszüntetéséhez. 
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Azok az ügyfelek, akik már használtak hírlevélet szolgáltatásunkat 2015.05.25 előtt is, 
továbbra is kapják ezt az ingyenes szolgáltatást. Az elállási jog nem változik. 

 

Az Ön jogai 

Ön rendelkezik az információhoz, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, 
adatforgalomhoz, visszavonáshoz és ellenzéshez való alapvető joggal. Ha úgy gondolja, 
hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy ha az adatvédelmi 
igényeit más módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatósághoz. Magyarországon 
ez az adatvédelmi hivatal. 

 

A következő elérhetőségeken keresztül érhet el minket:  
 
JUMO Mérés- és Szabályozástechnika Kft. 
Dudás Csaba 
1118 Budaőest, Számadó utca 19 
csaba . dudas [kukac] JUMO . net 
+36 1 467 0840 


