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Frissítve: 2019.11.08-án 
 

A 3961 TC Wijk bij Duurstede, Boeg 24-es székhelyű egyszemélyes vállalkozás, azaz a   

jogi értelemben felelős a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt személyi adatok feldolgozásáért. 

A  ügyfelei személyes adatait kezeli. Ezen adatokat szolgáltatások felkínálására, valamint 

szolgáltatások nyújtása céljából használjuk fel.   

A  által kezelt adatok 

A  az Ön személyes adatait azért kezeli, mert Ön igénybe vette a szolgáltatásainkat 

és/vagy mert Ön ezeket az adatokat magától bocsátotta a rendelkezésünkre. A lenti lista azt mutatja, 
hogy milyen személyes adatokat kezelünk:  

• Vezetéknév és keresztnév  
• Cím 
• Telefonszám 
• E-mailcím 

És minden további személyes adatot, amelyet Ön önszántából megoszt velünk telefonos/e-mailes 
vagy űrlapon keresztül való kapcsolatfelvétel során.  

Az adatkezelés célja   

A  az alábbi célokkal kezeli az Ön személyes adatait:  

 
• Kapcsolattartás telefonon vagy e-mailen keresztül szolgáltatásnyújtás céljából.  
• Önnek szóló vagy Öntől várható átutalások, fizetések lebonyolítása. 
• Szolgáltatás leszállítása az Ön címére.. 

• A  emellett akkor is kezeli az Ön személyes adatait, amennyiben azt a törvény előírja, 

például az adóbevallás elkészítése céljából.   

Automatizált döntések hiánya  

A  nem dolgozza fel az Ön adatait automatizált rendszerek útján.  

Kapcsolatfelvételi űrlap  

A  honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor számunkra rendelkezésre 

bocsátott személyes adatokat megőrizzük mindaddig, amíg arra az adott kérés teljesítése vagy 

szolgáltatás nyújtás céljából szükség van. A  e tekintetben az Ön nevét és e-mailcímét 

kezeli, lévén, hogy ezen adatok megadása kötelező  A telefonszám vagy az Ön által képviselt vállalat 
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nevének megadása opcionális. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk 
ki. 

Az adatkezelési időszak hossza  

A  az Ön személyes adatait kizárólag csak annyi ideig őrzi meg, ami feltétlenül 

szükséges azon célok eléréséhez, amelyek okán az adatokat begyűjtöttük. Az alábbi tárolási idők 
vannak érvényben: 
• Általános személyes adatok (név, cím, lakhely, telefonszám stb.): az üzleti kapcsolat fennállásának 
ideje alatt, amíg azt Ön jóváhagyja, illetve amíg azokra szükségünk van a könyvelésre vonatkozó 
törvények alapján. 
• Speciális személyes adatok, mint például BSN-szám: az üzleti kapcsolat fennállásának ideje alatt.   
• Általános személyes adatok (név, cím, lakhely, telefonszám stb.): az üzleti kapcsolat befejezése 
utáni 1 évig az adatbázisunkban, illetve a könyvelésünkben, amíg azokra szükségünk van a 
könyvelésre vonatkozó törvények alapján. 
• Speciális személyes adatok, mint például BSN-szám: az üzleti kapcsolat befejezése után azonnal 
törlésre kerülnek. 

Személyes adatok harmadik féllel való megosztása  

A  nem adja tovább az Ön adatait harmadik félnek, és kizárólag akkor osztja meg azokat 

egy harmadik féllel, ha arra az Önnel kötött megállapodás végrehajtásához szükség van, illetve a 
törvény ezt előírja. 

Sütik és egyéb hasonló technikák használata  

A  nem használ úgynevezett sütiket vagy hasonló eszközöket.  

Adatbetekintés, - módosítás és törlés  

Önnek jogában áll a személyes adatait megtekinteni, módosítani vagy törölni.. Emellett jogában áll az 

adatkezeléshez adott jóváhagyását visszavonni, illetve kifogást emelhet az ellen, hogy a   

az Ön adatait feldolgozza. Továbbá megilleti Önt az adatok átruházhatóságának joga is.  Ez azt jelenti, 
hogy kérvényezheti nálunk az általunk ismert személyes adatainak számítógépes adatállományban való 
átküldését az Ön vagy egy Ön által megnevezett szervezet részére. Adatbetekintésre, módosításra és 
törlésre irányuló kérelmét az alábbi e-mailcímre várjuk: eva@detaalwinkel.nl.  

A személyes adatok védelme  

A  számára kiemelten fontos az Ön adatainak védelme, és mindent megtesz annak 

érdekében, hogy az adatokkal való visszaélést, azok elvesztését, illetéktelen hozzáférést, nem kívánt 
közzétételt és engedély nélküli módosítást megelőzze.  Ha alapos oka van azt feltételezni, hogy adatai 
nem élveznek megfelelő védelmet, vagy visszaélésre került sor, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 
e-mailcímen: via eva@detaalwinkel.nl. 
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Facebook és LinkedIn 

A honlapunkon Facebookra és LinkedInre továbbító gombok találhatók. Ezek a gombok a Facebook és 
LinkedIn által szolgáltatott kódokat használnak. A kód része egy süti, amely az Ön számítógépére kerül. 

A  semmilyen módon nincs befolyással arra, hogy a fentnevezett cégek, hogyan kezelik az 

Ön személyes adatait. 


