Robo Plast Quality Kft.

Adatkezelési tájékoztató
1. Általános rendelkezések
A Robo Plast Quality Kft. – a továbbiakban Adatkezelő – tiszteletben tartja a
https://www.roboplastquality.com/ weboldalt felkereső személyek személyes adatokhoz
fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy az Adatkezelő a személyes
adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá,
miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági-, technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A jelen Adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek az Adatkezelő
weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

Meghatározások
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ (pl. név, telefonszám, online azonosító, helymeghatározó adat, arckép, hang
stb.).

2. Az Adatkezelő személye
Jelen tájékoztató szempontjából Adatkezelőnek minősül:
- Robo Plast Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2769 Tápiószőlős, Bata út 1-1.
Adószám: 26150710-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-189602
Ügyvezető: Papp Róbert (+36-20/610-0999)
E-mail: info@roboplastquality.com
Weboldal: https://www.roboplastquality.com/

3. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása
Az Adatkezelő a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók
részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére
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kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett
felhasználó ehhez hozzájárulását adta az Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:
- Az oldal látogatásával az Adatkezelő automatikusan rögzít bizonyos adatokat, ide
sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. szövegek, képek és termékinformációk,
továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói
eszközhöz tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő
tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint
a látogatás dátuma és ideje.
- Az Adatkezelő ezen információkat a keletkezésüktől számított legfeljebb 60 napig
tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének,
jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok
ellátása érdekében.
- Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal
használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti
cél eléréséhez már nem szükségesek.
Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon
alapul:
1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség;
2) az Adatkezelőnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és
hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy
az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

4. Személyes adatok további kezelése
Kapcsolatfelvétel
Az adatait Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadhatja az Adatkezelő számára,
illetve felkeresheti valamelyik egyéb elérhetőségén is (pl. e-mailen, telefonon vagy
levélben).
Kezelt adatok köre:
- Név;
- Cég név (nem kötelező);
- E-mail cím;
- Telefonszám (nem kötelező).
Az Adatkezelő a megkeresését az Ön hozzájárulásának tekinti, ahol adatait kérésének
megválaszolásához használja fel. Amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek,
igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy a megadott adatait az Adatkezelő az eseti
megkeresés tárgyát képező ügymenetet követő legfeljebb 30 napig megőrzi.
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Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a fenti elérhetőségek
valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően
adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

5. Sütik (cookie-k)
Mik azok a sütik?
A sütik az Ön számítógépén vagy mobil eszközén ideiglenesen tárolt kisméretű információs
csomagok, melyek növelik a weboldal felhasználói élményt. A sütik semmilyen személyes
adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A
sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak,
míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.

Sütik típusai
Belső sütik: a belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott
oldal tudja olvasni.
Külső sütik: a külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el.
Az Adatkezelő például külső Google reCAPTCHA szolgáltatást vesz igénybe a
kapcsolatfelvételi űrlapon, így előfordulhat, hogy ez saját sütiket helyez el az oldalon.

Sütik kezelése
Amennyiben a jelen weboldal által használt sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük,
használja a böngészője által kínált beállításokat.
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen weboldal által használt sütik
blokkolásra vagy törlésre kerülnek, a weboldal által kínált szolgáltatások elérhetetlenné
válnak, amíg a sütik használta ismételten nem kerül engedélyezésre.
Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak
módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/
címre.

Általunk használt sütik
Süti szabályzat (rpq_cookie_consent): Ez a süti a felhasználók süti-használattal kapcsolatos
döntéséről tárol adatot.
Kiválasztott oldal nyelve (rpq_language): Ez a süti a jelenleg kiválasztott oldal nyelvéről tárol
adatot.
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6. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok
Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá,
amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:
- Tájékoztatáshoz való jog
- Helyesbítéshez való jog
- Törléshez való jog
- Hozzáférési jog
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
- Adathordozhatósághoz fűződő jog
- Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
- Tiltakozáshoz való jog
Az Adatkezelő jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön, mint
adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Az Adatkezelő ebben az esetben azonnal
leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefonszám: +36-1/391-1400
Fax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu/
Ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: info@roboplastquality.com.

7. Záró rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa
az adatkezelés időtartama alatt, a jogszabályi keretek között. A módosítás visszaható
hatályú nem lehet.
A jelen tájékoztató elsősorban releváns, mögöttes joganyaga az alábbi címeken érhető el:
- GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
- Infotv: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

Tápiószőlős, 2020. október 30.
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