Adatvédelmi tájékoztató
A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, összhangban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal,
illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján.
A cookie (egyedi azonosító) olyan kis szövegfájl, melyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön
számítógépének merevlemezén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését
szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink
igénybevételének nem akadálya. Önnek módjában áll engedélyezni vagy elutasítani ezen cookie-kat. A
legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a cookie-kat, de böngészője beállításainak
módosításával Ön elutasíthatja ezeket illetve amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően
figyelmeztetést is kaphat. Kivételt képez ez alól, ha az oldal üzemeltetője előzetesen tájékoztatja a
felhasználót ennek ellenkezőjéről.
figyelembe venni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott információkat az Ön által előzetesen jóváhagyott
célokra feldolgozzuk.
Nyilvános kommunikációs lehetőségek:
A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját
felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti,
ugyanakkor az oldalüzemeltetőjének joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat
sokszorosítani. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére
alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz
illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve harmadik fél
részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, a felhasználók kérhetik adataik törlését, az
adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. Jogérvényesítési lehetőségek:Az adatkezelő
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk.
alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a spindler@spindler.hu
e-mail címen.
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók
oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az oldal üzemeltetője nem
vállal felelősséget.

