Tisztelt Ügyfelünk!

Budapest, 2018. május 25.

A Mobil Leaserwelding Kft. számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak védelme. Az
adatvédelmi szabályozásban 2018. május 25-től bekövetkező változások Általános
Adatvédelmi Rendelet célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson személyes
adatainak felhasználása felett, és teljeskörű tájékoztatást kérhessen azok tárolásáról.
A Mobil Leaserwelding Kft ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2018. május 25-től
az általunk kezelt ügyfél adatok a GDPR rendelete szerint a nem természetes személyekhez
kapcsolódó természetes személyek, személyes adatainak védelmében és azok kezelése
tekintetében történő kötelezettségek, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek történő
megfeleltetés alapján a továbbiakban hivatalosan jogos érdek jogalap szerint kerülnek
kezelésre.
Szeretnénk, hogy a jövőben is eljussanak Önökhöz ajánlataink, tájékoztatóink technológiai
újdonságokról, egyéb hasznos információk és főképpen meghívóink olyan rendezvényekre,
amelyen részt veszünk. Ha Ön eddig is kapott tőlünk e-mailben tájékoztatást, amennyiben
továbbra is élne ezzel a lehetőséggel, Önnek semmilyen teendője nincs.
Mivel társaságunk internetes áruházzal nem rendelkezik, interneten keresztüli értékesítést
nem végez, termékismertetőket és hírlevelet nem küld, ezért nem köteles az Ön kifejezett
hozzájárulását kérni adatai tárolásához.
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára
átlátható módon kezeljük.
a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük
és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag a szükséges mértékben és minden
esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, és
használjuk.
Társaságunk által gyűjtött adatok:
cégnév
kapcsolattartó
székhely
telephely
e-mail
telefon

Adatkezelő adatai:
Név: Mobil Leaserwelding Kft
Székhely: H-1182 Budapest, Bököny utca 36
Telephely: H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz 0171/46
Adószám: 24161941-2-43
Telefonszám: +36 30 655 4974 / +36 20 369 5804
E-mail: info@mobilleaserwelding.hu
Honlap: www.mobilleaserwelding.hu
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
tájékoztatáshoz való jog:
Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük
személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési
tájékoztató is ezt a célt szolgálja. A kérelem benyújtásától számított rövid idő alatt
(legfeljebb 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat.
b) hozzáféréshez való jog:
Ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően
kezeljük-e.
c) helyesbítéshez való jog:
Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését
kérni.
d) törléshez való jog:
Kérheti személyes adatainak törlését.
e) adatkezelés korlátozásához való jog:
Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.
f) adathordozhatósághoz való jog:
Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy
másik adatkezelőnek továbbítani.
g) tiltakozáshoz való jog:
Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni.
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