Adatvédelmi tájékoztató
1. Honlapunk lehívása, honlap használat
A Temesvári Hús Kft. honlapjának használata során információk (melyek
lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek az Ön berendezése
(pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök, együttesen:
berendezések) illetve a Temesvári Hús Kft. által bérelt szerver között.
(Webhosztingért felelős cég: Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár u. 8.) Az
így kapott információkat leginkább honlapunk felhasználóbarát optimalizálására
vagy az Ön berendezésének böngészőjében reklám megjelenítésére
használjuk.
A honlapunk lehívásával kezelt információk köre (log fájl formájában) a
következők:
•

a felhasználó internetkapcsolattal rendelkező
eszközének/berendezésének IP-címe

•

a használat napja és időpontja

•

a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je

•

az a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)

•

az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal
rendelkező számítógépének operációs rendszere és
internetszolgáltatójának neve

A honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja:
•

zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a Temesvári Hús Kft. és a
felhasználó között

•

honlapunk kényelmes használatának biztosítása

•

a rendszerbiztonság és - stabilitás biztosítása

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja:
Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja,
azaz a Temesvári Hús Kft. jogos érdeke.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési címzettjei / címzettek
csoportjai:

A fentebb részletezett adatok tekintetében harmadik fél felé történő továbbítás
nem történik.
A honlap használattal megvalósuló adatkezelés tárolási idője / a tárolási
időtartam meghatározásának kritériumai:
Az adatok (pl.: IP-cím) 90 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt
követően automatikusan törlődnek.

2. Kapcsolat felvételi nyomtatvány / e-mail kapcsolat
(együttesen Megkeresések)
Az adatkezelés céljai/jogalapja:
A Temesvári Hús Kft. honlapján elérhető kapcsolat-felvételi nyomtatvány
kitöltésével, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton átadott személyes
adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott
személyes adat) természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden
esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból kezeljük. Az
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:
Megkereséseinek törlési idejét a következőkban foglaltuk össze:
Kategória neve / Törlési határidő (nap)
Kezdőlap / 90 nap
Egyéb / 90 nap
Álláspályázat / 90 nap
Adat törlése (adatvédelem) / 1 nap

3. Adatkezelés reklám céljából
Az adatkezelés céljai/jogalapja:
Az Ön hozzájárulásával rögzítjük felhasználói viselkedését az általunk
működtetett honlapokon és kiküldött hírleveleink vonatkozásában. A felhasználói
viselkedés kiértékelése elsősorban arra irányul, hogy honlapjainkon milyen
területeket keres fel, és azokon milyen linkeket nyit meg. Ennek segítségével
személyének és/vagy e-mail címének hozzárendelésével személyre szabott
felhasználói profilokat hozunk létre, hogy hírlevél formájában jobban egyéni

érdeklődéséhez szabva szólíthassuk meg reklámmal és javíthassuk webes
kínálatunkat.
A fenti adatkezelések jogalapja mindenkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja, illetve megfelelő hozzájárulás rendelkezésre állása esetén a DSGVO 6.
cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Tiltakozáshoz való jog
A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Ön jövőbeli hatállyal
mindenkor költségmentesen, adott kommunikációs csatornára (pl. hírlevél
fogadás) vonatkozóan külön tiltakozhat. Ehhez elegendő leiratkozni
szolgáltatásainkról, e-mailt vagy postai levelet küldeni a 10. pontban
megjelölt elérhetőségre.

Címzettek / címzettek csoportjai:
A fenti adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk.
Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:
Amennyiben az adott hozzájárulását visszavonja vagy a meghatározott
szolgáltatásnyújtás (pl. hírlevél küldés) ellen tiltakozik, leiratkozik, adatai a
megfelelő e-mail listából törlésre kerülnek.
Tiltakozás esetén az érintett kontaktcím további reklámcélú adatkezelése
elsődlegesen zárolásra kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben
tiltakozásának beérkezését követően átmenetileg még sor kerülhet reklámanyag
kiküldésére. Ez a reklámhirdetések szükséges átfutási ideje miatti technikai
okkal magyarázható, és nem jelenti azt, hogy tiltakozását figyelmen kívül
hagyjuk. Az átfutási időt követően az adatok törlésre kerülnek. Köszönjük
megértését.

4. Hírlevél küldése
Az adatkezelés céljai/jogalapja:
Honlapunkon lehetősége van a Temesvári Hús Kft. hírlevelére feliratkozni. Ha
hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, e-mail címét és a kitöltött
formanyomtatványon opcionálisan megadott egyéb személyes adatait
használjuk ahhoz, hogy tájékoztatást küldjünk ajánlatainkról, rendzevényeinkről.
A megadott adatokat a Temesvári Hús Kft. hírlevél-küldés céljából kezeli.

Hírlevélre történő feliratkozásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy rögzítsük
felhasználói viselkedését a www.temesvarihus.hu honlap, valamint hírlevelek
vonatkozásában (profilozás). A felhasználói viselkedés értékelése során
rögzítjük, hogy Ön az adott webhelyen vagy hírlevélen belül mely területen
tartózkodik és mely linkeket használja.

