Adatvédelmi Nyilatkozat
Hatályos: 2022. január 1.
A weboldal tulajdonosa a Karhut Group Betéti Társaság (Adószám: 27555204-1-43,
cégjegyzékszám: 01-06-797262, nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága) kereskedelmi tevékenységet folytat mint Yongdal Fordítóiroda, a
weboldalt a tulajdonos és a felhatalmazott adminisztrátorok (a továbbiakban
együttesen „mi”) kezelik.
Ez

az

Adatvédelmi

szabályzat

elmagyarázza,

hogyan

használjuk

fel

a

koreaiforditas.hu (a továbbiakban: „webhelyünk”) által Öntől gyűjtött személyes
adatokat, amikor Ön meglátogatja azt.

Témakörök:
1.

Milyen adatokat gyűjtünk?

2. Hogyan gyűjtjük az adatait?
3. Hogyan használjuk fel adatait?
4. Hogyan tároljuk adatait?
5. Mik az Ön adatvédelmi jogai?
6. Mik azok a sütik?
7. Hogyan használjuk a sütiket?
8. Milyen típusú sütiket használunk?
9. A sütik kezelésének módja
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10. Más webhelyek adatvédelmi szabályzata
11. Adatvédelmi szabályzatunk változásai
12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk
13. Hogyan lehet kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal

1. Milyen adatokat gyűjtünk?
Az alábbi adatokat gyűjtjük:
Személyes azonosító adatok (név, cím, e-mail cím és IP-cím)

2. Hogyan gyűjtjük az adatait?
Ön közvetlenül adja át nekünk az általunk gyűjtött adatok nagy részét. Adatokat
akkor gyűjtünk és akkor dolgozunk fel, ha Ön:
Küld nekünk egy üzenetet az „Árajánlatkérés” űrlap segítségével.
Kitölt

egy

vásárlói

kérdőívet,

vagy

visszajelzést

küld

bármelyik

elérhetőségünkön keresztül.
Használja vagy megtekinti weboldalunkat böngészőjén keresztül.

3. Hogyan használjuk fel adatait?
Weboldalunk az Ön adatait gyűjti az alábbi célokból:
Üzenetének feldolgozása és e-mailben történő kapcsolatfelvétel.
Honlaplátogatási statisztikák készítése.
Ha beleegyezik, adatait megosztjuk partnercégeinkkel, hogy azok felajánlhassák
termékeiket és szolgáltatásaikat.
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4. Hogyan tároljuk adatait?
Adatait biztonságosan tároljuk számítógépünkön.
Személyes adatait 30 (harminc) naptári napig őrizzük meg. Ha ez az időszak lejár,
adatait biztonságosan töröljük.

5. Mik az Ön adatvédelmi jogai?
Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy teljes mértékben tisztában van az összes
adatvédelmi jogával. Minden felhasználó jogosult a következőkre:
Hozzáférési jog – Önnek jogában áll másolatot kérni tőlünk személyes
adatairól. Kisebb díjat számíthatunk fel ezért a szolgáltatásért.
A helyesbítéshez való jog – Önnek jogában áll kérni, hogy javítsunk ki minden
olyan információt, amelyről úgy gondolja, hogy pontatlan. Önnek joga van arra is,
hogy kérjen tőlünk azon információk kiegészítését, amelyekről úgy gondolja, hogy
hiányosak.
A törléshez való jog – Önnek jogában áll kérni, hogy bizonyos feltételek
mellett töröljük személyes adatait.
Az adatkezelés korlátozásához való jog – Önnek jogában áll kérni, hogy
bizonyos feltételek mellett korlátozzuk személyes adatai kezelését.
Az adatkezelés elleni tiltakozás joga – Önnek jogában áll tiltakozni személyes
adatainak általunk végzett kezelése ellen, bizonyos feltételek mellett.
Az adathordozhatósághoz való jog – Önnek jogában áll kérni, hogy az általunk
gyűjtött adatokat bizonyos feltételek mellett más szervezetnek vagy közvetlenül
Önnek továbbítsuk.
Ha kérelmet nyújt be, legfeljebb 30 napon belül válaszolunk Önnek. Ha élni
szeretne ezen jogok bármelyikével, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail
címünkön: info@koreaiforditas.hu
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6. Mik azok a sütik?
A sütik (cookie-k) olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén helyeznek
el, hogy szabványos internetes naplóadatokat és látogatói viselkedési információkat
gyűjtsenek. Amikor meglátogatja weboldalainkat, sütik vagy hasonló technológia
segítségével automatikusan információkat gyűjthetünk Önről.
További információért látogasson el az allaboutcookies.org oldalra.

7. Hogyan használjuk a sütiket?
Sütiket használunk, hogy megértsük, hogyan használja weboldalunkat, hogy javítsuk
a webhelyünkön tapasztalt élményt.

8. Milyen típusú sütiket használunk?
Számos különböző típusú süti létezik, azonban weboldalunk a következőket
használja:
Funkcionalitás – ezeket a sütiket azért használjuk, hogy felismerjük Önt
weboldalunkon, és emlékezzünk a korábban kiválasztott preferenciáira. Ezek közé
tartozhat az Ön által előnyben részesített nyelv és tartózkodási hely. Saját és
harmadik féltől származó sütik keverékét használjuk.
Reklám – ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk a
webhelyünk látogatásáról, a megtekintett tartalomról, a követett linkekről, valamint a
böngészőjéről, az eszközéről és az Ön IP-címéről. Vállalatunk időnként reklámozási
célból megosztja ezen adatok bizonyos részét harmadik felekkel. A sütiken keresztül
gyűjtött online adatokat is megoszthatjuk hirdetési partnereinkkel. Ez azt jelenti,
hogy amikor meglátogat egy másik webhelyet, előfordulhat, hogy a webhelyünkön
való böngészési szokásai alapján hirdetéseket jelenítenek meg Önnek.
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9. A sütik kezelésének módja
Beállíthatja, hogy böngészője ne fogadja el a sütiket, és a fenti webhely megmondja,
hogyan távolítsa el a sütiket a böngészőből. Néhány esetben azonban előfordulhat,
hogy webhelyünk egyes funkciói nem működnek ennek következtében.

10. Más webhelyek adatvédelmi szabályzata
Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Adatvédelmi
nyilatkozatunk csak a mi weboldalunkra vonatkozik, így ha egy másik weboldalra
mutató hivatkozásra kattint, el kell olvasnia az adatvédelmi nyilatkozatukat.

11. Adatvédelmi szabályzatunk változásai
Adatvédelmi nyilatkozatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és minden frissítést
elhelyezünk ezen az oldalon. Jelen adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítése 2022.
január 1-jén történt.

12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzatunkkal, az Önről tárolt
adatokkal kapcsolatban, vagy élni szeretne valamelyik adatvédelmi jogával,
forduljon hozzánk bizalommal.
Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@koreaiforditas.hu

13. Hogyan lehet kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal
Ha panaszt szeretne bejelenteni, vagy úgy érzi, hogy aggodalmát nem kezeltük
kielégítő módon, az alábbi hatósághoz fordulhat.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
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