
Adatvédelmi nyilatkozat 

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a 

személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más 

néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR) 

előírásainak figyelembe vételével készült. 

A jelen Adatvédelmi szabályzat arról nyújt tájékoztatást, hogy miképpen történik az Adatok 
feldolgozása a www.absolutcnc.hu webhely (a továbbiakban: „Webhely”) felkeresése, illetve 
a Absolut cnc Kft bármely további szolgáltatásának használata során. 

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítást hajtsunk végre a jelen Adatvédelmi 

szabályzaton. Ezeket a módosításokat a Webhelyünkön tesszük közzé, és – ha másként nem 

jelezzük – azonnal életbe léptetjük. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze 

Adatvédelmi szabályzatunkat, hogy mindig a legfrissebb verzióval legyen tisztában 

1. Adatkezelő
A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az Absolut cnc Kft.  (székhely: 
2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a., Cg. 13 10 041498, képviseli: Nagy Zoltán, 
ügyvezető). Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az 
adatok nem kerülnek külföldre sem harmadik félhez. 

1. Személyes adatok megadása és kezelése

Adatkezelő weboldalán keresztül személyes adatokat (név, e-mail cím) kérhet be. Az 

www.absolutcnc.hu honlap esetében ez a hírlevélre való feliratkozáskor, a kapcsolat-felvételi 

űrlap kitöltésekor, ajánlat kérésekor, szerviz szolgáltatás és alkatrész megrendelésekor 

történhet. Az adatok tárolása Webhely szolgáltató tárhelyén történik, illetve azokat Webhely 

szolgáltató e-mailben továbbítja adatkezelő felé, aki azt saját, belső tárhelyén tárolja. Az 

adatkezelő a kezelt adatokat nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, azt 

kizárólag kapcsolattartási célra – a többi között a Felhasználó számára fontos termékekkel 

kapcsolatos tájékoztatásra, szerződések megkötésére, szervizszolgáltatással, alkatrész- és 

gépcserével kapcsolatos egyeztetésre – használja. 

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Absolut cnc Kft. fenti személyes 

adataikat az általuk jóváhagyott célból kezelje addig, amíg ez a cél megvalósul, vagy amíg a 

felhasználó a felhasználás jogát vissza nem vonja. A megadott adatok kezelése a felhasználó 

önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. Az Ön Adatait csak 

olyan mértékben dolgozzuk fel, amennyire az szükséges, és a jogszabályok által 

engedélyezett – például ha az szerződéses célokra, esetleg ahhoz szükséges, hogy lehetővé 

tegyük az Ön számára Webhelyünk használatát, illetve ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez. 

3. Cookie-k és közösségi bővítmények

Webhelyünkön cookie-kat és közösségi bővítményeket használunk, amelyek Személyes 
Adatokat is feldolgozhatnak. 

http://www.absolutcnc.hu/


Webhelyünkön alapvetően a következő cookie-kat használjuk: 

Google Analytics 

Ez a Webhely a Google Analytics szolgáltatást, a Google, Inc. („Google”) webes elemzési 
szolgáltatását használja. A Google Analytics rendszerben cookie-k használatával elemezhető, 
hogy a felhasználók hogyan használják a web helyet. Egy webhely használatáról a cookie által 
generált adatokat a Google az Egyesült Államokban található kiszolgálóira továbbítja, és ott 
tárolja. 

A Webhelyen az IP-címek névtelen kezelése aktiválva van. Ez azt jelenti, hogy az Európai 
Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban szereplő többi fél 
területén belül az IP-címek rövidítve lesznek. Kivételes esetekben kerülhet a teljes IP-cím a 
Google Egyesült Államokban található kiszolgálójára, ahol ezután rövidítik. 

A Google ezeket az információkat a mi nevünkben a Webhely Ön általi használatának 
kiértékelésére használja fel, jelentéseket készítve a web helyen folytatott tevékenységről, 
valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtva nekünk a web helyen folytatott tevékenységgel és 
az internethasználattal kapcsolatban. 

A böngésző által a Google Analytics szolgáltatás által továbbított IP-címhez nem társul 
semmiféle más adat, amelyet a Google tárol. Böngészője megfelelő beállításaival 
kikapcsolhatja a cookie-k használatát, azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a 
Webhely bizonyos funkciói nem működnek megfelelően. Arra is lehetősége van, hogy 
kikapcsolja a tevékenység Google Analytics általi követését.  

4. Közösségi bővítmények

Webhelyünkön néhány közösségi hálózati szolgáltató, a Facebook és a Youtube közösségi 
bővítményét használjuk. Egy ilyen bővítményhez kapcsolódó gombra kattintva, az 
aktiválódik, és böngészője kapcsolódik a megfelelő közösségi hálózati szolgáltató 
kiszolgálójához. A bővítmény funkciói csak a megfelelő gombra kattintással aktiválhatók, 
Webhelyünk egyszerű felkeresésével nem. Ha felkeresi Webhelyünket, és egy ilyen gombra 
kattint, miközben bejelentkezett a megfelelő közösségi hálózati szolgáltatónál fenntartott 
fiókjába, az információt, hogy felkereste Webhelyünket, továbbítjuk az adott hálózati 
szolgáltatónak. A közösségi hálózati szolgáltató ezután tárolhatja ezt az információt, és 
hozzárendelheti profiljához. Ennek elkerüléséhez először ki kell jelentkeznie fiókjából, 
mielőtt a megfelelő gombra kattintana. A közösségi hálózati szolgáltató által végzett 
adatgyűjtés és használat céljairól, illetve hatóköréről, valamint az adatainak védelmével 
kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről tájékozódjon az érintett közösségi hálózati 
szolgáltató adatvédelmi irányelveiben. 



5. Adatok megőrzése

Adatait csak addig őrizzük meg, ameddig szükség van rájuk, arra a célra, amelyhez gyűjtöttük 
őket. Ha az adatokra már nincs szükség, töröljük őket, hacsak nem vonatkozik rájuk 
törvényben szabályozott megőrzési időtartam. Ebben az esetben az adatokat a törvényben 
szabályozott megőrzési célok kivételével blokkoljuk, és a rájuk vonatkozó megőrzési időszak 
elteltével töröljük. 

Az adatvédelmi tájékoztató rendszeres módosításának jogát fenntartjuk. Módosítás esetén 
az aktuális változatot ezen a honlapon helyezzük el, és a verzió lap alján olvasható dátumát is 
módosítjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az értesítést, és tájékozódjon 
adatvédelmi gyakorlatunkról. 

Utolsó frissítés: 2020. január. 15. 


