Tisztelt Érdeklődő!

Köszönjük érdeklődését a Jász-Plasztik Kft. iránt.
Tájékoztatjuk, hogy megkeresése kapcsán cégünk, mint adatkezelő az Ön kapcsolatfelvétele során
megadott személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés célja az Ön kérdéseinek megválaszolása, az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás,
esetlegesen üzleti kapcsolat létesítése, jogalapja pedig önkéntes hozzájáruláson alapul az EU általános
adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. Személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra
használjuk, harmadik felek részére nem adjuk át, nem továbbítjuk. Adatait az alábbi két kivételtől
eltekintve haladéktalanul töröljük:
•

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait, amennyiben az eseti jellegű
kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben – annak
igazolhatósága céljából – a szükséges tájékoztatás megadását követően legfeljebb 5 évig
megőrizhetjük.

•

Arra az esetre, ha megkeresése alapján nem létesítünk Önnel szerződéses jogviszonyt, de szeretné,
hogy további üzleti lehetőségek, beruházások, beszerzések, értékesítések során figyelembe vegyük,
kérjük, hogy a lent elérhető nyilatkozat mellett ’X’-szel jelölje hozzájárulását, hogy adatait tovább
megőrizhessük. A hozzájárulás megadása esetén az Ön kapcsolatfelvétele során megadott
személyes adatait nem töröljük, hanem a kapcsolatfelvételtől számított 12 hónapig a fenti célból
kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti az Önről tárolt adatokhoz
való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá kérelmezheti az Önről tárolt adatok törlését, tiltakozhat
azok kezelése ellen, illetve korlátozhatja azok kezelését.
Amennyiben úgy gondolja, hogy adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: + 36 1 391 1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
…………………… (név) kifejezetten hozzájárul(ok) ahhoz, hogy a Jász-Plasztik Kft. a
kapcsolatfelvétel során általam megadott személyes adataimat a kapcsolatfelvételt követő
12 hónapig tárolja abból a célból, hogy jövőbeli üzleti lehetőségekkel, beruházásokkal,
beszerzésekkel, értékesítésekkel kapcsolatban ezen időszakon belül figyelembe vegye, vagy
velem kapcsolatot létesítsen. Tájékoztatást kaptam arról, hogy hozzájárulásomat jogosult
vagyok bármikor visszavonni, ebben az esetben a Jász-Plasztik Kft. a személyes adataimat
a hozzájárulásom visszavonásával egyidejűleg törli. /Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás
megadása önkéntes, és annak elmaradása esetén Önt semmilyen hátrány nem éri./

