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Adatvédelemmel kapcsolatos információk

A HUBER adatvédelmi nyilatkozataA HUBER adatvédelmi nyilatkozata

Komolyan vesszük az adatvédelmetKomolyan vesszük az adatvédelmet

Az Ön magánszférájának védelme a személyes adatok védelme során számunkra fontos dolog. Amikor felkeresi weboldalunkat,
webkiszolgálóink szokásosan internetszolgáltatója IP-címét, azt a weboldalt, amelyről minket felkeres, az Ön által nálunk felkeresett
weboldalakat, valamint a látogatás dátumát és időtartamát tárolják el. Ezek az információk a weboldalak műszaki átviteléhez és a
kiszolgálók biztonságos működéséhez szükségesek. Ezen adatok személyes kiértékelésére nem kerül sor.

Amennyiben Ön kapcsolatfelvételi űrlapon küld nekünk adatokat, ezen adatokat az adatmentés során kiszolgálóinkon eltároljuk. Adatait
kizárólag kérése kezeléséhez használjuk. Az Ön adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Azokat harmadik félnek nem adjuk tovább.

Felelős helyek: 
  HUBER SE
  Industriepark Erasbach A1 
  92334 Berching 
  Germany
  +49 8462 201-0 

Személyes adatokSzemélyes adatok

Személyes adatok az Ön személyére vonatkozó adatok. Ezek közé tartozik az Ön neve, címe és e-mail címe. Ahhoz nem kell
személyes adatokat megadnia, hogy internetoldalunkat felkereshesse. Néhány esetben szükségünk van nevére és címére, valamint
további információkra, hogy Önnek a kívánt szolgáltatást nyújthassuk.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha Önnek kívánságra információs anyagot szállítunk, ill. amikor kéréseit megválaszoljuk. Ezekben
az esetekben erre mindig felhívjuk a figyelmet. Ezenkívül csak azokat az adatokat tároljuk, amelyeket automatikusan vagy önkéntesen
átadott.

Ha valamelyik szolgáltatásunkat igénybe veszi, általában csak azon adatokat gyűjtjük, amelyek szolgáltatásunk nyújtásához
szükségesek. Esetleg további információkat kérünk Öntől, amelyek azonban önkéntes természetűek. Bármikor személyes adatokat
kezelünk, azt azért tesszük, hogy Önnek szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, vagy hogy kereskedelmi céljainkat kövessük.

Automatikusan tárolt, nem személyes adatokAutomatikusan tárolt, nem személyes adatok

Amikor internetoldalainkat meglátogatja, adminisztratív és műszaki okokból bizonyos információkat tárolunk el. Ezek a következők: A
használt böngésző típusa és verziója, a hozzáférés dátuma és ideje, valamint az IP-cím.

Ezeket az adatokat név nélkül és csupán statisztikai célokra, ill. arra használjuk, hogy internetes és online szolgáltatásainkat javítsuk.
Ezeket a név nélküli adatokat – a személyes adatoktól elkülönítve – biztonságos kiszolgálókon tároljuk, és azok egyedi személyekhez
nem rendelhetők hozzá. Ez azt jelenti, hogy személyes adatai mindig védve maradnak.

SütikSütik

Amikor internetoldalainkat meglátogatja, esetleg információkat tárolunk el az Ön számítógépén sütik formájában. A sütik olyan kis fájlok,
amelyeket egy internet-kiszolgáló visz át az Ön böngészőjére, és amelyek a merevlemezen vannak eltárolva. Ekkor csupán az internet
protokoll címet tároljuk – személyes adatokat nem. Ez a sütikben eltárolt információ teszi lehetővé, hogy Önt internetoldalunk következő
meglátogatásakor automatikusan újra felismerjük, így a használat Önnek könnyebbé válik.

Természetesen internetoldalainkat anélkül is meglátogathatja, hogy a sütiket elfogadja. Ha nem szeretné, hogy számítógépe a
következő látogatáskor felismerhető legyen, a sütik használatát el is utasíthatja oly módon, hogy a beállításokat böngészőjében a „sütik
elutasítása” lehetőségre változtatja. Ennek mindenkori eljárásmódja az adott böngésző kezelési útmutatójában található. Ha viszont a
sütik használatát elutasítja, esetleg internetoldalaink néhány részének használata korlátozódhat.

Use of YouTubeUse of YouTube

Videók beillesztésére a YouTube szolgáltatót használjuk. Ahogy a legtöbb weboldal, a YouTube is sütiket használ, hogy internetoldala
látogatóiról információkat gyűjtsön, továbbá kapcsolatot hoz létre a Google DoubleClick hálózattal. Videóinkat ezért bővített
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adatvédelmi módban ágyazzuk be, amely weboldalaink megtekintésekor nem ad tovább információkat a látogatóról. Csak az válthat ki
további adatkezelési folyamatokat, ha egy videót elindít. Erre nincsen befolyásunk. A YouTube adatvédelmére vonatkozó további
információk itt találhatók: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

A Matomo webelemző szolgáltatás használataA Matomo webelemző szolgáltatás használata

Weboldalunkon a Matomo webelemző szolgáltatást (korábban „PIWIK”) használjuk. A Matomo ehhez az elemzéshez sütiket használ. A
sütik olyan ki szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén vannak eltárolva és a weboldal Ön általi használatának elemzését
lehetővé teszik.

A sütik által létrehozott információkat, például a weboldalak Ön általi meglátogatásának idejét, helyét és gyakoriságát IP-címével együtt
Matomo kiszolgálónkra továbbítjuk és ott tároljuk. IP-címét e folyamat során haladéktalanul titkosítjuk, így Ön felhasználóként
számunkra névtelen marad. A sütik által e weboldal használatára vonatkozóan létrehozott információkat nem adjuk tovább harmadik
félnek. A sütik telepítését böngésző szoftvere megfelelő beállításával akadályozhatja meg; felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ekkor
adott esetben nem tudja weboldalunk összes funkcióját teljeskörűen használni.

Ha a látogatására vonatkozó ezen adatok tárolásával és kiértékelésével nem ért egyet, a tárolást és használatot itt egérkattintással
bármikor elutasíthatja. Ezáltal böngészőjében egy úgynevezett elutasító süti jön létre, amely hatására a Matomo már semmilyen adatot
nem fog látogatásáról gyűjteni. Kérjük, vegye figyelembe ekkor, hogy amennyiben sütiket töröl ki a böngésző beállításaiban, ez azzal
járhat, hogy a Matomo elutasító sütijét is törli, és azt szükség esetén újra aktiválnia kell.

BiztonságBiztonság

Műszaki és adminisztratív biztonsági óvintézkedéseket tettünk, hogy személyes adatait elvesztés, tönkremenetel, manipuláció és
illetéktelen hozzáférés ellen védjük. Összes munkatársunkat, valamint a számunkra tevékenykedő szolgáltatókat köteleztük a hatályos
adatvédelmi törvények betartására.

Bármikor személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, ezeket továbbítás előtt titkosítjuk. Ez azt jelenti, hogy adataival harmadik fél nem
élhet vissza. Biztonsági óvintézkedéseink folyamatos fejlesztési folyamaton mennek keresztül, és adatvédelmi nyilatkozatainkat
folyamatosan a legújabb követelményekhez és technológiákhoz igazítjuk.

Információhoz/ellentmondáshoz való jog Információhoz/ellentmondáshoz való jog 

Forduljon bármikor hozzánk, ha tájékozódni szeretne arról, milyen személyes adatokat tárolunk Önről. Ezenkívül bármikor
visszavonhatja az Ön személyes adatai gyűjtésére és kezelésére vonatkozó, számunkra adott engedélyét. Mindkét esetben forduljon
közvetlenül hozzánk.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításaiA jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot adatvédelmi nyilatkozataink módosítására, amennyiben ez új technológiák miatt szükségessé válik. Kérjük,
győződjön meg róla, hogy a legújabb változat áll a rendelkezésére.

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozaton alapvető módosításokat végzünk, e módosításokat weboldalunkon tesszük közzé.

  
Internetoldalunk minden érdeklődője és látogatója adatvédelmi kérdésekben itt érhet el minket:

   Christian Volkmer úr
   Projekt 29 GmbH & Co. KG
   Trothengasse 5
   93047 Regensburg
   Németország
   +49 941 29 86 93 0
   +49 941 29 86 93 16
   anfragenprojekt29de
   www.projekt29.de
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