Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény új rendelkezése

Ön dönt és ellenőriz
Mielőtt Személyes Adatokat gyűjtünk, mindig tájékoztatjuk Önt erről és az adatgyűjtés céljáról. Az Ön hozzájárulását kérjük, mielőtt
adatait olyan célra használnánk, amely eltér attól, amelyre Ön azokat a rendelkezésünkre bocsátotta, illetve mielőtt azokat mással
megosztanánk. Az Ön preferenciáinak megismerése érdekében a közreműködését kérjük, úgyis mint a megfelelő opciók megjelölését,
amellyel jelezheti beleegyezését.

Hogyan használjuk a cookie-kat és egyéb követési technológiákat?
Sok más honlaphoz hasonlóan a Gaskó Kft. is alkalmaz olyan technológiákat mint a “cookie”-k és a “web beacon”-k (webes
irányjelzők), amelyek lehetővé teszik a számunkra, hogy a honlapunkra tett látogatását megkönnyítsük, hatékonyabbá és
értékesebbé tegyük azáltal, hogy személyre szabott élményt nyújtsunk Önnek, és felismerjük Önt, amikor újra felkeresi honlapunkat.
A cookie egy kis adatfájl, amelyet a honlap az Ön merevlemezén helyez el. A Gaskó Kft. honlapja cookie-kat küld, amikor Ön azt
felkeresi, vásárol, információkat kér vagy személyre szabja azokat, vagy ha bizonyos szolgáltatásokra regisztrál. A cookie nem képes
az Ön merevlemezéről személyes adatokat vagy más honlapok által létrehozott cookie fájlokat kiolvasni. Valójában egy cookie csak
olyan személyes adatot tartalmazhat, amelyet Ön saját maga ad meg. A honlapunkon alkalmazott cookie-k elfogadása hozzáférést
biztosít számunkra az Ön böngészési viselkedésével kapcsolatos adatokhoz, amelyeket esetlegesen az Ön böngészési élményének
személyre szabásához és a felhasználói forgalom mintáinak nyomon követéséhez használunk fel. Ezt azért tesszük, hogy
megállapíthassuk mennyire hasznosak a honlapunkon található információk felhasználóink számára, és hogy láthassuk, hogy a
navigációs struktúránk mennyire hatékonyan segíti felhasználóinkat ezen információk elérésében.
A cookie-k jellemzően lehetnek ideiglenes (ún. “session”) cookie-k vagy állandó (un. “president”) cookie-k.
Az ideiglenes cookie-k a böngésző bezárása után nem maradnak az Ön számítógépén.
Az állandó cookie-k mindaddig az Ön számítógépén maradnak, amíg Ön ki nem törli azokat, vagy amíg le nem járnak. (1 év)
A Gaskó Kft. honlapjának legnagyobb részén anélkül is böngészhet, hogy cookie-kat kellene elfogadnia, a honlap bizonyos funkciói
azonban elveszhetnek, ha az Ön számítógépén a cookie-k fogadása nincs engedélyezve. Más Gaskó Kft. weblapok használatához,
különösen azokéhoz, amelyek bejelentkezést és jelszót igényelnek, szükségesek a cookie-k, és nem használhatók, ha Ön nem
engedélyezi a cookie-kat a böngészőjében.
Ezen túlmenően a Gaskó Kft. a cookie-kkal együtt web beacon-öket (webes irányjelzőket) is használ a felhasználói viselkedés
megértése érdekében. A web beacon egy elektronikus kép, amely egy honlapon vagy HTML formátumú e-mailben található, és
“single-pixel”-nek (1×1, egyetlen pixel) vagy “clear GIF”-nek (átlátszó GIF) is nevezik. A webes irányjelző a lap alkotórésze, akárcsak
a többi kép és szöveg, azzal a különbséggel, hogy olyan kicsi és átlátszó, hogy gyakorlatilag láthatatlan. A web beacon-ök (webes
irányjelzők) a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például cookie-kat, egy oldal
megtekintésének dátumát és időpontját és az oldal megnevezését, ahol a web beacon (webes irányjelző) található. Ezek egyszerűen
egy kényelmes módot jelentenek az alapvető statisztikai adatok gyűjtéséhez és a cookie-k kezeléséhez, és nem juttatnak ki
semmilyen további információt az Ön számítógépéről. Ha Ön böngészőjében megtiltja a cookie-k fogadását, ezzel megakadályozza,
hogy a webes irányjelzők nyomon kövessék az Ön konkrét tevékenységét. A webes irányjelzők így is feljegyezhetnek egy névtelen
látogatást az Ön IP címéről, de személyre szóló adatok nem kerülnek rögzítésre.
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Hírlevél Felíratkozás adatkezelési tájékoztató
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSA
Adatkezelő neve:
Gaskó Kft
Adatkezelő elérhetősége:
9011 Győr, Regős utca. 23
Az adatkezelő képviselőjének neve:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Gaskó Enikő
Az adatkezelés jogalapja:
Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az érintett tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről,
eseményekről.
Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái:
Név, e-mail cím.
Az érintettek kategóriái:
Minden olyan természetes személy, aki a vállalkozás hírlevelére feliratkozik.

Címzettek kategóriái:
A vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók, a társaság weblapjának
üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
Adattovábbítás harmadik országba:
Nem történik.
Adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig.
Technikai és szervezési intézkedések:
Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában rögzítve.
REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSA
Adatkezelő neve:
Gaskó Kft
Adatkezelő elérhetősége:
9011 Győr, Regős utca 23.
Az adatkezelő képviselőjének neve:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Gaskó Enikő
Az adatkezelés jogalapja:
Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére,
hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái:
Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
Az érintettek kategóriái:
Minden olyan természetes személy, aki a vállalkozás honlapján regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
Címzettek kategóriái:
A vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók, a társaság weblapjának
üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
Adattovábbítás harmadik országba:
Nem történik.
Adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig.
Technikai és szervezési intézkedések:
Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában rögzítve.

