ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato webová stránka (https://inno-comp.hu) je vlastněna společností Inno-Comp, LLC. (Cg. 0509-007486).
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. V souladu se současnými zásadami ochrany
osobních údajů naleznete příslušná pravidla týkající se správy vašich osobních údajů podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonu č. CXII. z
roku 2011 o svobodě informací.
1. Pro jaké účely spravujeme vaše osobní údaje?
Pokud poskytnete své osobní údaje na našich webových stránkách, můžeme je zpracovávat a
spravovat pro níže uvedené účely.
1.1 Pro odpovědi na vaše dotazy nebo pro komunikaci s vámi
Po kontaktování nás pomocí online kontaktních formulářů nebo zasláním e-mailu pomocí emailové adresy uvedené na našich webových stránkách mohou být vaše osobní údaje
spravovány a zpracovávány.
Můžeme zpracovávat a spravovat vaše jméno, adresu, kontaktní údaje (včetně vaší e-mailové
adresy, telefonního čísla, názvu společnosti), jakož i veškeré další informace, které nám
poskytnete, vyplněním polí, které mají být vyplněny, nebo zasláním e-mailu na naší emailovou
adresu.
Spravujeme vámi poskytnuté informace na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli
odvolat.
1.2. Pro technický a funkční provoz webových stránek
Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám umožnili rychlejší a snazší získávání
informací a zlepšili tak přístupnost a provoz našich webových stránek.
Můžeme spravovat vaši IP adresu, internetový prohlížeč, navštívené webové stránky, předchozí
/ další navštívené webové stránky a dobu vaší návštěvy.
Tyto informace spravujeme pro účely legitimních obchodních zájmů, abychom lépe porozuměli
způsobu, jakým naši zákazníci využívají naše webové stránky.

2. Na koho smíme převést vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nebudou převedeny na žádné třetí strany, pokud není výslovně stanoveno
jinak v příslušných právních předpisech.
3. Jak zajistíme bezpečnost dat?
Vaše osobní údaje spravujeme důvěryhodným způsobem a podnikáme opatření, jejichž cílem
je zabránit ztrátě nebo nezákonnému zpracování příslušných údajů. Provozujeme řadu
ochranných mechanismů, včetně zabezpečených serverů a firewallů.
4. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou jsou nezbytné pro splnění účelů
stanovených v těchto zásadách.
5. Práva k osobním údajům
Máte nárok na různá práva týkající se vašich osobních údajů. V souladu s příslušnými právními
předpisy máte právo požadovat kopii osobních údajů a případně k nim získat přístup. Máte
právo požadovat opravu a vymazání osobních údajů nebo požádat o jejich omezené užívání
nebo podat námitku proti jejich použití. Můžete také kdykoli stáhnout svůj souhlas, kterým jste
své osobní údaje poskytli. Zrušení vašeho souhlasu však nemůže ovlivnit legitimitu zpracování
osobních údajů před stažením. Máte právo podat stížnost u dohlížejícího orgánu.
Pokud máte v úmyslu uplatnit vaše práva týkající se vašich osobních údajů, zašlete prosím svou
žádost e-mailem na e-mailovou adresu szucs.szilvia@innocomp.hu.
Vynucování práv souvisejících se správou dat
Podle zákona CXII z roku 2011 o právu na soběstačnost a svobodu informací (dále jen
"informační zákon"). 38. Oddíl 2, Národní orgán pro ochranu údajů a svobodu informací (dále
jen: Pravomoc) je odpovědný za sledování a podporu výkonu veškerých zákonných práv
souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i se svobodou informací týkající se údajů
veřejného
zájmu
nebo
veřejných
údajů
výše
uvedené
povahy(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Obraťte se prosím na naši společnost, pokud zjistíte nezákonnou správu dat, abychom mohli
okamžitě obnovit dodržování právních předpisů. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom
vyřešili problém ve vašem nejlepším zájmu.
Pokud se podle vašeho názoru nedají obnovit právní shody, můžete podat stížnost pomocí
následujících kontaktních údajů:
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National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Adresa: 1530 Budapest, P.O. Box: 5.
Adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 36 (1) 391-1400
Fax: 36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
souřadnice: N 47°30'56''; E 18°59'57''
6. Odkazy na jiné domény a sociální média
Odkazy na přístup k dalším doménám jsou k dispozici na webových stránkách. Přestože jsme
tyto domény pečlivě vybrali, nebereme žádnou odpovědnost za zpracování osobních údajů
prostřednictvím těchto domén.
7. Použití cookies na našich webových stránkách:
Cookies jsou malé soubory vytvořené navštívenou webovou stránkou, které jsou umístěny na
počítači uživatele prostřednictvím navštívených webových stránek, aby bylo možné
identifikovat výskyt a čas takové návštěvy. Poskytovatel služeb informuje návštěvníka webových
stránek o výše uvedeném. Používáním souborů cookies si webové stránky pamatují nastavení
vaší domény a nabízejí vám relevantní obsah. Účelem správy dat je poskytovat další služby,
identifikaci a sledování návštěvníků. Pomocí cookies nezpracováváme osobní údaje. Rozsah
dat: jedinečné identifikační číslo, datum a čas, data nastavení.
Máte možnost kdykoli smazat soubory cookies z příslušných prohlížečů v nabídce Nastavení.
8. Naše webová stránka používá aplikaci Google Analytics:
Google Analytics sestavuje zprávu založenou na interních cookies (cookies), které se týkají
uživatelských návyků webových stránek, stejně jako další zprávy týkající se činnosti webových
stránek. Aby bylo možné zabránit zneužívání údajů, jsou data ukládána servery Google v
šifrovaném formátu.
Zakázání služby Google Analytics lze provést následujícím způsobem. Citace z webových
stránek:
"Uživatelé webových stránek, kteří si nepřejí, aby JavaScript služby Google Analytics podávala
zprávu o údajích si mohou nainstalovat plug-in prohlížeče pro odhlášení služby Google
Analytics. Výše zmíněný modul plug-in zakáže Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js a
dc.js) odeslat informace do systému Google Analytics. Plugin prohlížeče může být použit ve
většině současných prohlížečů. Plug-in prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics
nebrání tomu, aby byla data odesílána na vlastní webové stránky a do jiných služeb pro
internetovou analýzu. "
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9. Může osoba mladší 16 let poskytnout osobní údaje?
Osoby mladší 16 let smí poskytovat své osobní údaje pouze po písemném souhlasu vydaném
jedním z rodičů nebo zákonných zástupců po přečtení těchto zásad ochrany osobních údajů.
10. Kdo můžete kontaktovat s otázkami týkajících se správy vašich osobních údajů?
O informace o vašich osobních údajích můžete kdykoli požádat zasláním své žádosti na emailovou adresu szucs.szilvia@innocomp.hu. Abychom mohli zpracovat vaši žádost, požádáme
(a zpracujeme) vaše jméno a kontaktní informace.
11. Poskytovatel hostingu:
Jméno / název společnosti: WEB-CONTROL KFT Szolgáltató, LLC. (Cg 09-09-019576)
se sídlem: 4027 Debrecen Viola utca 5
E-mail: info@web-control.hu
Vámi poskytnuté informace jsou hostovány na serveru provozovaném poskytovatelem
hostingu. Data mohou být přístupná pouze našim spolupracovníkům nebo pracovníkům
spravujícím servery, přičemž všichni jsou zodpovědni za bezpečné spravování všech dat.
Účelem správy dat je zajistit provoz webových stránek. Osobní údaje poskytnuté příslušnou
osobou budou spravovány, dokud bude webová stránka v provozu nebo jak je stanoveno na
základě smluvní dohody uzavřené mezi provozovatelem webových stránek a poskytovatelem
hostingu. Příslušný jednotlivec může také požádat o smazání svých údajů tím, že bude
kontaktovat poskytovatele hostingových služeb. Právním základem pro správu dat je souhlas
příslušného jednotlivce i legitimní správa dat, jak je stanoveno v příslušných právních
předpisech.
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