
További információ a webhelyek és a közösségi hálózatok felhasználói 

adatvédelméről 

1. Kinek szól ez a kiegészítő információ? 

Ez a dokumentum az Envirotex, s.r.o., a Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 

Trnava, Bejegyezve a Trnava-i Járásbíróság Jegyzékében, Sro szakasz, vállalkozói jegyzék száma: 

48045 / T, Cégazonosító szám: 53456408, Adószám: 2121396365, Közösségi adószám: SK2121396365 

(a továbbiakban: "Envirotex" vagy "üzemeltető") webhely és a közösségi hálózatok felhasználói és 

látogatóinak személyes adatainak védelmével kapcsolatos további információkat szabályozza, 

különösen, hogy milyen személyes adatokat és miért dolgozza fel az Envirotex, hogyan és kitől gyűjti 

azokat, és meddig őrzi meg őket. 

A dokumentummal és az abban foglalt információkkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és 

kéréseket üzemeltető az info@envirotex.eu e-mail címen fogad. 

2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel és milyen célból? 

Az Envirotex a weboldal és a közösségi hálózatok felhasználói és látogatóinak személyes adatait a 

következők céljából dolgozza fel: 

2.1. Felhasználói és látogatói kérelmek feldolgozása beküldött űrlapokon keresztül. 

Annak terjedelme: általános személyes adatok, például név, vezetéknév, cégnév, e-mail cím, 

telefonszám. 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Envirotex jogos érdeke a felhasználó és a látogató 

kérésének feldolgozásában, akik kitöltik és elküldik a vonatkozó űrlapot. 

2.2. Szolgáltatási megrendelés  

terjedelme: általános személyes adatok, például cégnév vagy a szervezet neve; természetes személy 

székhelye vagy lakóhelye és üzleti helye; Azonosító szám, ha van hozzárendelve; az ügyfél neve, 

vezetékneve, telefonszáma, e-mail címe és szállítási címe.  

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Envirotex és az ügyfél / ügyfél között létrejött 

megrendelés / szerződés teljesítése (megj. a teljes info. lásd az Ügyfelek tájékoztatása című részben).  

2.3. E-mailben küldöt Envirotex hírek 

terjedelme: e-mail cím és beállítások (a Hírek kategóriájának kiválasztása) 

 A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az Envirotex Hírlevélre 

való feliratkozással fejeznek ki. 

2.4. Envirotex hírregisztráció (kedvencek mentése) 

terjedelme: általános személyes adatok, például név, vezetéknév, e-mail cím 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Envirotex jogos érdeke, hogy felhasználóbarát 

környezetet teremtsen az Envirotex webhely felhasználói számára. 

2.5. Feliratkozás a https://envirotex.sk/kontaktujte-nas/ / na ukladanie kalkulácií registrovaného 

terjedelme: általános személyes adatok, például név, vezetéknév, cégnév, e-mail cím, telefonszám 



A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Envirotex jogos érdeke, hogy felhasználóbarát 

környezetet teremtsen annak a személynek, aki az Envirotex weboldalán beírja a számítást. 

2.6. Online marketing és profilalkotás 

terjedelme: e-mail cím, online viselkedés, személyes preferenciák, tartózkodási hely 

A személyes adatok kezelésének jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása. 

2.10. Sütik (analitikai és statisztikai, remarketing) 

terjedelme: online viselkedés, személyes preferenciák, tartózkodási hely 

A személyes adatok kezelésének jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása 

2.11. Kapcsolat a közösségi hálózatokkal 

terjedelme: az Envirotex webhely linkeket tartalmazhat a Facebook, az Instagram, a LinkedIn és a 

Google+ közösségi hálózatokra 

A link megmutatja az üzemeltető számára, hogy a felhasználó melyik weboldalát kereste fel. Ha a 

felhasználó az operátor webhelyének böngészése közben bejelentkezett felhasználói fiókjába a 

Facebookon vagy a Google-on, az üzemeltető információkat szerezhet a felhasználó érdeklődési 

köréről, azaz olyan információk, amelyekhez felhasználói fiókjain keresztül férhet hozzá. A 

linkfunkciók bármelyikének használatával (pl. A „Like” gombra kattintva, hivatkozást hagyva) ezeket 

az információkat a böngésző közvetlenül az operátorhoz is továbbítja tárolás céljából. 

További információ a Facebook, a Google által történő adatgyűjtésről és felhasználásról, valamint az 

ezekben az esetekben elérhető jogokról és adatvédelmi lehetőségekről a következő címen érhető el: 

http://www.facebook.com/policy.php https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk 

Ha egy felhasználó meg akarja akadályozni a Facebook közösségi hálózatait, akkor a Google-nak ki 

kell jelentkeznie a felhasználó fiókjából, mielőtt belépne az üzemeltető webhelyére, mielőtt linket 

adna a webhelyre. 

A személyes adatok kezelésének jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása. 

2.12. Napirend a személyes adatok védelme területén fennálló jogi kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatban 

terjedelme: közös személyes adatok, például cím, név, vezetéknév, cégnév, e-mail, telefonszám, cím, 

aláírás, amelyet az érintett személyek jogainak gyakorlása során dolgoznak fel, pl. az érintett 

személyek jogainak gyakorlására irányuló kérelem útján. 

Törvény alapja a törvényi kötelezettségek teljesítése a Tt. 18/2018 sz., könyvelési törvényének 

aktuális változata és a további idevágó jogszabályok szerint és a további GDPR rendeletek. 

3. Hogyan, mikor és kitől szerez személyes adatokat az Envirotex? 

Az Envirotex összegyűjti a weboldal és a közösségi hálózatok felhasználói és látogatóinak személyes 

adatait: 

- közvetlenül az érintett személytől a weboldalon található űrlap kitöltésével; közvetlenül a 

weboldalon történő regisztrációval érintett személytől; közvetetten attól a kapcsolattartó 

https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk


személytől, aki az érintett nevében kitölti a nyomtatványt a weboldalon (regisztráció és regisztráció 

a képzésre); 

- közvetett módon a sütiktől és a közösségi hálózatok szolgáltatóitól; - 

- Közvetlenül az érintett személytől az érintett személyek jogainak gyakorlása iránti kérelem 

benyújtásával. 

4. Meddig őrzi az Envirotex a személyes adatokat? 

Az Envirotex a személyes adatokat az alábbiak szerint dolgozza fel:  

Igénylőlap      3 év  

Rendelési űrlap     1 év  

Envirotex News     3 év  

Regisztráció      1 év az utolsó bejelentkezés óta  

Online marketing (e-mail cím)    3 év  

Cookie-k és közösségi hálózatok  a szolgáltatók feltételeinek megfelelően  

GDPR lista     5 év  

A megőrzési időszak végén a személyes adatokat biztonságos és törvényes módon likvidáljuk. 

5. Hol érhetők el az általános adatvédelmi irányelvek? 

Az Envirotex általános adatvédelmi szabályzata elérhető weboldalunk a Tájékoztatás a személyes 

adatok védelméről szóló szakaszban. 


