Swision Magyarország Kft.

folyj.com - 2020.

Adatvédelmi tájékozató 2020
Az adatkezelő
Adatkezelő neve: Swision Magyarország Kft.
Székhely: 2161 Csomád, Esztergályi út 12.
Telefon: +36 (1) 883-9860
Email: adatkezeles@swision.hu
Honlap: http://swision.hu
Cégjegyzék szám: 13-09-178611

Az adatkezelés célja
Az adatkezelő folyamattámogató rendszer értékesítésével és szolgáltatás támogatásával foglalkozik, mely
értékesítéshez készített demonstrációs felület korlátozott hozzáféréssel érhető el. Egyrészt a
kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat kérjük el, továbbá a korlátozott hozzáférés biztosításához is
szükséges a felhasználótól bekérni a nevét, e-mail címét illetve egy általa kitalált jelszót. Az érintett által
megadott címen az adatkezelő felkeresi a felhasználót, és megadja a demonstrációs felület elérhetőségét.

Kezelt adatok
Az érintett személytől nevét és e-mail címét kérjük, amennyiben regisztrálni szeretne a termékünk
megtekintéséhez, vagy fel szeretné velünk venni a kapcsolatot. A megadott adatokat harmadik fél számára
nem adjuk át. A regisztrált személy tudomásul veszi, hogy időnként marketing célból kaphat levelet, melyről
bármikor leiratkozhat a későbbiekben, és adatai törlését is kérheti. Az adatok megadása nem jár semmilyen
kötelezettséggel, az érintett személy bármikor elállhat a kapcsolattartástól. Az adatokat legfeljebb 3 évig
őrízzük vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
Kérjük, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá, ne adja meg adatait.

Az adatok biztonsága
Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt
személyes adatok biztonságáról.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük
van azok megismerésére.
Az adatok biztonsága érdekében
•
•

az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a
lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes
vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben
intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
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az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai
hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események
felderítéséről
nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

Az érintettek jogai
Minden érintettnek joga van:
•
•
•
•
•
•
•

Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (jelen
adatkezelési tájékoztatóval).
Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
Az adatkezelés korlátozását kérni
Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve
előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni. Jogaik megsértése esetén az
érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak
•
•
•
•

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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