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Adatvédelmi nyilatkozat
A Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is,
akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.
Cégünk hatáskörében megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelés
biztonságossága érdekében, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényre juttatásához szükségesek. A rögzített
személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal
összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Az érintett a honlap használatával, a személyes adatok megadásával magára nézve elfogadja a
jelen nyilatkozat tartalmát és hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez
is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Cégünk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:
•
•

•

•

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény
A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. évi XIX. számú törvénnyel módosított
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
számú törvény
226/2003. (XII.13.) Korm. rendelete az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének
különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint
az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól
16/2003.( XII.27. )IHM rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések, és azok
megkötésére vonatkozó részletes szabályokról

A Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az
adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi
Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.
A Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a
következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja
fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés
adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a
lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a
megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben
anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia
szerinti optimálása érdekében.
A Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Videó Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik
fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között
nem továbbítja.
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések
elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket
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alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel
összhangban fejlesztjük.
Írásbeli kérés esetén a Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft. tájékoztatja az érintetteket
személyes adataik kezeléséről.
A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik:
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható.
különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó
adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges.
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval és amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Email: penda@penda.hu

2.

