A Gapwork Solutions Ltd. által az adatok gyűjtésében és feldolgozásában tett beleegyezési
nyilatkozat.
Szolgáltatásaink a következő személyes adatok gyűjtését és feldolgozását foglalják magukban:
- Név, cím
- Telefon
- E-mail cím
- Bank
Ezeket az adatokat a Gapwork Solutions Ltd szerverén tárolják, és csak erre jogosult személyek
láthatják. Ezennel kijelentjük, hogy az általunk végzett informatika az alkalmazandó jogszabályokon
alapul, és szükséges a szerződés megkötéséhez. Ezenkívül megköveteli a felhasználó hozzájárulását
minden további adatgyűjtéshez. Az automatikus törlés 12 hónap után történik, amennyiben a
megfelelő adatok már nem szükségesek.
A felhasználó jogai
Alulírottnak joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást indoklás nélkül. Továbbá, az
összegyűjtött adatok korrigálhatók, törölhetők vagy szükség esetén korlátozhatók. Kérésre részletes
információkat kérhet az adatgyűjtés hatóköréről az alábbi címen. Adatküldés is kérhető, ha az aláíró
harmadik félnek kívánja átadni az adatait.
Az aláírás következményei
Alulírottnak joga van arra, hogy ne adjon hozzájárulást a beleegyezéshez, de mivel szolgáltatásunk az
említett adatok gyűjtésére és feldolgozására támaszkodik, a nem elfogadás, aláírás, megakadályozná
a szolgáltatás igénybevételét.
Kapcsolat
Amikor kapcsolatba lép velünk, adatokat tárolunk az ADATVÉDELMI RENDELET 6. cikke (1)
bekezdésének b) pontja alapján a kérés feldolgozása céljából, valamint abban az esetben, ha további
levelezésre van szükség.
Hirlevél
Örömmel tájékoztatjuk Önt az aktuális témákkal kapcsolatos hírlevelünkről.
Hírlevél küldéséhez szükségünk van a nevére és e-mail címére. Ezt az információt a weboldalunkon
megadott mezőkbe írhatja be. Miután elküldte ezeket az adatokat, e-mailt kapunk tőlünk az Ön által
megadott e-mail címre, amelyben a megerősítő hivatkozásra kattintva ellenőrizheti a megadott email címet.
Az Ön adatait csak a hírlevél terjesztése céljából fogjuk feldolgozni. Az adatfeldolgozás jogalapja a
ADATVÉDELMI RENDELET 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, vagy a jóváhagyás linkre kattintva, a
hozzájárulása és így a ADATVÉDELMI RENDELET 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).
A hírlevélről bármikor leiratkozhat, és így kifogásolhatja az adatok további használatát. Minden
hírlevél végén leiratkozhat a levelezőlistáról. Alternatív megoldásként e-mailt is küldhet nekünk a
firmenmacher@gmail.com címre.
Cookie
Ez az oldal cookie-kat használ – olyan kis szöveges fájlokat, melyeket a gépére helyezve segíti a
webhelyet, hogy jobb felhasználói élményt nyújthasson. Általában a cookie-kat használják a
felhasználói beállítások megőrzésére, az olyan adatok tárolására, mint a bevásárlókocsiba helyezett
termékek, és anonim adatokat szolgáltatnak harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, például a
Google Analyticshez. A cookie-k jobbá teszik a böngészési élményt. Azonban megteheti a cookie-k
letiltását ezen az oldalon és másokon is. Ennek leghatékonyabb módja, ha a böngészőben tiltja le a

cookie-kat. Javasoljuk, hogy ennek nézzen utána a böngésző Súgója segítségével, vagy tekintse meg
az About Cookies webhelyet, amely útmutatást nyújt az összes modern böngésző számára.
Panasz
Ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellentétes a ADATVÉDELMI
RENDELET-tel, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatósághoz, az egyéb jogorvoslatok sérelme
nélkül.
A felhasználó jóváhagyása
Alulírott biztosítja, hogy a -Gapwork Solutions Ltd adatainak összegyűjtését és feldolgozását, valamint
annak utasításait.

