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Adatvédelem és jogi nyilatkozat
Adatvédelem
Inter-Trade Kft. (H-2800 Tatabánya, Árpád út 60.) (a továbbiakban Honlap Tulajdonos vagy
Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a
honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.inter-tradekft.hu) és
aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan
elérhető a következő weboldalról: http://www.inter-tradekft.hu/honlap-adatvedelem.pdf
Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek
hatályba.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(a továbbiakban: Infotv.),
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),
- 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról,
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a),
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról.
Irányelv
A www.inter-tradekft.hu weboldal üzemeltetője, Inter-Trade Kft. (a továbbiakban Honlap
Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető
legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a
látogatók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítja a látogatókat arról, hogy az
adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság vagy
hatósági szerv másképp nem rendelkezik.
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Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl.
személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.
Önnek jogában áll korlátoznia vagy megtiltania azt, hogy a jelen Web helyen megadott
személyes adatait a Honlap Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a
Honlap Tulajdonos-tól azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ez irányú
kéréseit kérjük a Webhely kapcsolat felvételi oldalon megtalálható e-mail címen jelezze
felénk.
A Honlap Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Web helyen keresztül
önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül.
Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező
adatszolgáltatások
A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket,
becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő
adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat
védelme alatt állnak.
Cookie-k rögzítése
A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k
használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a
cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata automatikus. A
cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz
személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat
tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes
a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és
rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely
kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a
felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és
Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen
szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van
kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek vagy nem működnek megfelelően.
Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést
megteszünk. A Honlap Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat
bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes
A Webhely tartalma
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A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A
Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére
Honlap Tulajdonos - és partnerei - nem vállalnak garanciát. és nem vállalnak felelősséget a
jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért,
Jogi nyilatkozat
Szerzői jogok
Honlap Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát a szerzői jog védi. Másolásuk
valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő
közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó
mértékben - kizárólag Honlap Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.
Általános felelősség korlátozás
Honlap Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve
használhatja. Honlap Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő
tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen
állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a
felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel
járó kárért felelősséget nem vállal
Kockázat
Honlap Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az
adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen
kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások
történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve)
illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Honlap Tulajdonost semmilyen felelősség
nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a
szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek,
Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra
megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.
Tájékoztatjuk, hogy Honlap Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása
esetén használhatja!
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