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Az adatkezelés célja: az Ön megrendeléseinek feldolgozása és teljesítése                                   

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Jelszó A felhasználói fiókba történő 

biztonságos belépést szolgálja. 

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz 

és a szabályszerű számla 

kiállításához szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 

Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy 

a szállítással kapcsolatos kérdések 

hatékonyabb egyeztetése. 

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, 

továbbá a szerződés létrehozása, 

tartalmának meghatározása, 

módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az abból 

származó díjak számlázása, valamint 

az azzal kapcsolatos követelések 

érvényesítése. 

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. 

 

http://www.pcsziget.eu/
mailto:pcsziget@pcsziget.eu


Adatkezelõ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok 

kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ 

védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet 

(„Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelõen kezelje, tárolja, felhasználja.    

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelõ ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: 

Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveirõl és 

gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetõségeirõl.  

 

Az alábbiakban találhatók azok az irányelvek, amelyek abban az esetben érvényesülnek, ha Ön oldalaink 

meglátogatása során személyes jellegû információkat ad meg. Az Interneten ugyanolyan gonddal védjük 

Ügyfeleink adatait, mint bármely más esetben, amikor kapcsolatba kerül velünk: informatikai tanácsadás, 

webfejlesztés, számítástechnikai támogatás, stb. során.    

Az Pc-Sziget Info Kft. oldalait mindenfajta személyes jellegû információ megadása nélkül meglátogathatja, 

megismerkedhet termékeinkkel és szolgáltatásainkkal.    

Abban az esetben, ha személyes jellegû adatokat ad meg – például postacímet, e-mail címet, telefon- vagy 

faxszámot, egyéb azonosító adatokat –, akkor azokat az adatokat mint az Ön összes üzleti vonatkozású 

tevékenységét és tranzakcióit cégünk szokásos szigorú biztonsági és titkossági elõírásainak megfelelõen 

fogjuk kezelni. Az Ön értesítése és beleegyezése nélkül nem osztjuk meg senkivel, nem adjuk át és nem 

fedjük fel külsõ szervezetek számára, kivéve ha arra jogszabály kötelez bennünket.  

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelõ válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való 

jogát polgári bíróság elõtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz ( www.naih.hu ) fordulhat.  

Társaságunk üzletpolitikájának alapja az ügyfeleink bizalma. Az Pc-Sziget Info Kft. minden dolgozója 

számára alapvetõ elõírás, hogy ügyfeleink adatait biztonságosan megõrizzük, és hogy azokat csak az 

ügyfeleink kívánsága szerint használjuk fel. Bár kimagasló szolgáltatásaink alapja a megfelelõ információk 

megléte, az ügyféladatok gyûjtését és felhasználását arra a minimális körre korlátozzuk, amely annak 

érdekében szükséges, hogy az Pc-Sziget webshop  tevékenységeit megfelelõen végezhesse, illetve hogy 

tanácsokkal segítsük ügyfeleinket termékeink, szolgáltatásaink vonatkozásában.  

Ezekhez az információkhoz kizárólag az Pc-Sziget Info Kft. arra feljogosított alkalmazottai férhetnek hozzá, 

akik megfelelõ képzést kaptak az ügyféladatok elõírásszerû kezelésére. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, 

hogy nem gyûjtünk marketing célra adatokat. Ügyfeleink bármikor fordulhatnak hozzánk annak érdekében, 

hogy nevüket töröljék a regisztrációs listáról vagy ezt õk is megtehetik honlapunkon .  

Törekszünk arra, hogy biztosítsuk ügyfélnyilvántartásunk teljeskörûségét, naprakész jellegét és pontosságát, 

hogy Ügyfeleinket tájékoztathassuk. Folyamatosan értékeljük eredményeinket annak érdekében, hogy 

biztosíthassuk az ügyféladatok titkosságának megõrzését.  

Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, és ne nyissa ki a site-ot vagy annak oldalait, 

amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet. A site bármely oldalának megnyitásával az itt megadott 

feltételeket magára nézve kötelezõnek ismeri el.  

Információk és anyagok használata  

Az oldalakon megjelenő információk és anyagok, feltételek, meghatározások és leírások módosulhatnak. 

Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos 

https://www.naih.hu/


frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelõsséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, 

pontatlanságai és elírások miatt. Az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása a látogató, 

felhasználó vagy vevõ saját felelõsségére történhet. Az információk magyar nyelven olvashatók.  

Védjegyoltalom és szerzõi jog 

A fõoldal, az oldalak, az azokat megjelenítõ képernyõ, a bennük megjelenõ összes információ és képanyag, 

valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzõi és egyéb joga - ellenkezõ kikötés hiányában – az Pc-

Sziget Info Kft. tulajdona. Ezen védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket 

bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértõ.  

  

Kárfelelõsség kizárása  

Az Pc-Sziget Info Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelõsséggel, ideértve 

korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, 

költségért való felelõsséget, amelyek a weblappal kapcsolatban   

 vagy a weblap használatából  

 vagy a weblap használatra képtelen állapotából   

 vagy a nem megfelelõ mûködésbõl, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információ továbbítási 

késedelembõl, vírusból, rendszer- vagy vonalhibából keletkeznek,  

akkor sem, ha az Pc-Sziget Info Kft.-t vagy annak képviselõjét a lehetséges károkról, veszteségekrõl vagy 

költségekrõl tájékoztatták. Az egyéb internet forrásokban szereplõ tartalmi információk az Pc-Sziget Info Kft. 

által nem kerültek ellenõrzésre vagy jóváhagyásra.  

Cookie  

Cookie-k használata  

A 'cookie' (vagy magyarul 'süti') egy olyan kis adatcsomag, amelyet a pl. az Pc-Sziget Info Kft. webszervere 

az Ön számítógépének böngészõ programjában, a merevlemezen tárol, és késõbb onnan kiolvashat. A 

cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte. 

Annak érdekében, hogy színvonalasabb és személyre szabottabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, és hogy 

interaktív szolgáltatásaink igénybevétele esetén megfelelõen kezelhessük a biztonsági és adatvédelmi 

kockázatot, alkalmanként 'cookie'-kat használhatunk.  

A cookie-t olyan adminisztratív célokra kívánjuk felhasználni, mint például jelszó tárolására, hogy ne kelljen 

Önnek minden alkalommal újra beírnia a jelszót honlapunk meglátogatásakor, vagy az Ön beállításainak 

rögzítésére az egyes adatok tekintetében. 

Bár a cookie rendszerint csak egy 'látogatás' tartamáig él, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy 

cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy törlõdnek. Minden cookie rendelkezik lejárati határidõvel. A 

cookie egy adott böngészõben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik 

számítógéprõl dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható.  

Cookie - adatbiztonság  

A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezérõl, 

megszerezze e-mail címét vagy személyes jellegû adatait. Magánjellegû információ csak úgy kerülhet egy 

cookie-állományba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webszervernek. Idegen szerverek nem 

olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Egyik cookie 

sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetõvé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt 

telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Nem utolsó sorban internetes böngészõjét 



úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor, vagy hogy teljes mértékben 

megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet 

számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is 

beállíthatja.  

Az Adatkezelési jogszabályról itt olvashat bõvebben : https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-

content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATX 

 

 


