Adatkezelési tájékoztató
A PC Trade Systems Kft. weblapjain kapcsolatfelvétel céljából megadott
személyes adatok kezelésére vonatkozóan
A PC Trade Systems Kft. a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és
biztonságosan tároljuk.
A jelen dokumentum a PC Trade Systems Kft. adatkezelési tájékoztatója. Az adott személyes adat vagy
információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat
vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és
kifejezetten elfogadja. A tájékoztató célja annak bemutatása, hogy a PC Trade Systems Kft. miként
kezeli a weblapjai kapcsolati űrlapjain megadott személyes adatokat.

1. Adatkezelő megnevezése

PC Trade Systems Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A
Központi telephely: 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.
Postacím: 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.
E-mail: info@pctrade.hu
Telefon: +36 62 310 020
Honlap: www.pctrade.hu

2. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
A PC Trade Systems Kft. az Ön személyes adatait abból a célból kezeli, hogy miután Ön a kapcsolati
űrlap kitöltésével érdeklődését fejezte ki cégünk, vagy egy adott termék ill. szolgáltatás kapcsán, fel
tudjuk Önnel venni a kapcsolatot.
A PC Trade Systems Kft. a fent meghatározott célokból olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön
a kapcsolati űrlap kötelező mezői kitöltésével megadott. Az elkért személyes adatok vonatkozásában
a PC Trade Systems Kft. különösen figyelt arra, hogy csak a fenti cél teljesüléséhez szükséges minimális
adattartalmat kérje el Öntől, azaz érvényesüljön az adattakarékosság elve.
A kezelt személyes adatok az alábbiak:
-

név
e-mail cím
telefonszám.

Az üzenete kapcsán kérjük, hogy további személyes adatokat ne adjon meg. A PC Trade Systems nem
kér, illetőleg nem kezel olyan adatokat, melyek nem relevánsak a kapcsolatfelvételi cél eléréséhez.
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3. Az adatkezelés jogalapjai
A PC Trade Systems által kapcsolatfelvétel céljára elkért adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az
érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozók
A PC Trade Systems Kft. az Ön személyes adatait védett és korlátozott hozzáféréssel rendelkező
központi adatbázisban, elektronikus formában tárolja. Az elektronikus adatbázist a PC Trade Systems
Kft. Speciálisan képzett ügyfélszolgálati munkatársai kezelik és továbbítják annak a szakembernek, aki
az érdeklődését ténylegesen kezelni fogja. Ezen feljogosított személyek kivételével az Ön személyes
adataihoz másnak nincs hozzáférése.
A PC Trade Systems Kft. az Ön személyes adatait nem teszi harmadik személy részére hozzáférhetővé.
Az adatkezelés során a PC Trade Systems Kft. adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

5. Adatbiztonság
A PC Trade Systems Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai védelme,
valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

6. Az adatkezelés időtartama
Az PC Trade Systems Kft. az Ön kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatait az Ön
hozzájárulása alapján annak visszavonásáig kezeli. Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. Az Ön hozzájárulásának esetleges visszavonása nem érinti a visszavonást
megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonását az adatkezelő 1-es
pontban megadott bármelyik elérhetőségén kezdeményezheti.
Kérjük, hogy értesítsen minket, ha személyes adataiban annak átadását követően változás következik
be, hogy minden esetben naprakészen tarthassuk az Ön személyes adatait. Így ha Ön bármikor úgy ítéli
meg, hogy az Ön személyes adatai kezelése befejeződött, mivel az Ön jelentkezése tárgytalanná vált,
kérjük, értesítsen bennünket erről, hogy azonnal törölhessük adatait.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önt az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák
meg):
7.1. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes
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adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az
adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot
kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

7.2. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az
adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

7.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amely esetben kötelesek
vagyunk kérésének eleget tenni.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett
adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

7.6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai
általunk történő kezelése ellen, ha az jogos érdeken alapul. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem
kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön
gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha a személyes adatok
további kezelését kényszerítő erejű jogos érdekünk (pl. jogvita) indokolja. A tiltakozáshoz való jog
gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése
szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében
szükséges.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta
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cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
törvényszéken.
9. A jelen Tájékoztató módosítása
Az PC Trade Systems Kft. időről időre módosíthatja jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy az
összhangban legyen az PC Trade Systems Kft. jogi kötelezettségeinek, valamint az Ön személyes
adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységek változásaival. A jelen Tájékoztató módosításáról Önt
tájékoztatjuk.

Kelt: 2018. május 25.
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