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Adatvédelmi Tájékoztató
a https://propatria-inc.com használatához
Kérjük, ne vegye igénybe az PRO PATRIA ELECTRONICS Kft. honlapját, amíg nem olvasta végig
figyelmesen jelen Adatvédelmi Tájékoztatót és nem fogadta el a benne meghatározott feltételeket.

Rólunk
Jelen honlapot (https://propatria-inc.com), ideértve a vonatkozó altartományokat („Honlap”) a PRO
PATRIA ELECTRONICS Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 3. em., telefonszám: +36-1- 322-7010, e-mail cím:
info@propatria-inc.com) működteti („PPE Kft.” vagy „mi”).

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóról
Jelen adatvédelmi tájékoztató a Honlap összes látogatójára vagy felhasználójára vonatkozik (a
továbbiakban: „Ön”). Jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdésével vagy kérésével kérjük,
forduljon hozzánk e-mailben az info@propatria-inc.com címen keresztül.
Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen adatvédelmi tájékoztatót, hogy megtudja, hogyan kezeljük
személyes adatait. Személyes adatainak velünk történő megosztásával és a Honlap használatának
folytatásával Ön megerősíti, hogy elolvasta és megértette jelen adatvédelmi tájékoztatót.
Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi fejezetekre van felosztva:
Milyen személyes adatot gyűjtünk Önről?
Hogyan használjuk fel az Önről gyűjtött személyes adatot?
Mi a jogalapja az Ön személyes adatai felhasználásának?
Kivel osztjuk meg személyes adatait?
Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?
Hogyan tartjuk biztonságban személyes adatait?
Milyen lehetőségei és jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan?
Hogyan módosítjuk jelen adatvédelmi tájékoztatót?
Hogyan használunk sütiket?

Milyen személyes adatot gyűjtünk Önről?
Attól függően, hogy hogyan használja a Honlapot, az alábbi adatokat gyűjtjük és használjuk fel Önről,
melyekre jelen tájékoztatóban „Személyes Adatokként” hivatkozunk:
Személyes Adatok, amelyeket a Honlapunkon található formanyomtatványok kitöltése során ad
meg:
Mikor a Honlapon keresztül üzenetet küld nekünk, hogy kapcsolatba lépjen velünk, az alábbi típusú
személyes adatokat gyűjtjük Önről: neve, e-mail címe, vagy bármely egyéb személyes adata, amelyet
nekünk küldött levele tartalmaz.
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Személyes adatok, amelyeket Önről gyűjtünk:
Minden alkalommal, amikor a Honlapot látogatja, az alábbi adatokat automatikusan gyűjtjük:
Technikai adatok, ideértve az Internetprotokoll (IP) címet, amelyről a számítógépével az internethez
csatlakozik, tartománynév és ország, amely az információkat kéri, a kért fájlok, böngésző típusa és
verziója, böngésző beépített moduljai és verziói, operációs rendszer és felülete; és
adatok a látogatásáról, ideértve a honlapunkat elérő, azokon keresztül elért, vagy a honlapról elérhető
Egységes Erőforrás Helyeket (URL) (ideértve annak dátumát és időpontját), bizonyos oldalak
látogatásának időpontját és tartamát, honlapon folytatott tevékenységet (mint görgetés, kattintás, és
kurzor-mozgást), az oldalról történő kilépés módjait, adatforgalmat, helyadatokat, webnaplót és
minden egyéb kommunikációs adatot és információt, amelyet további szolgáltatások igénybevétele
vagy letöltések során szolgáltatott.
A 2 (a) és (b) pontokban meghatározott adatok anonimek maradnak, és külön lesznek tárolva az
1 (a) pontban meghatározott adatoktól.

Hogyan használjuk fel az Önről gyűjtött személyes adatot?
Kizárólag a szükséges mértékben és az alábbi célok valamelyikére használjuk fel személyes adatait:
Hogy lehetővé tegyük Önnek a Honlap elérhetőségét és annak használatát;
Hogy technikai támogatást nyújtsunk;
Hogy biztosítsuk szolgáltatásaink és a Honlapunk biztonságát;
Hogy felismerjük, amikor újból meglátogatja Honlapunkat;
Hogy biztosítsuk a Honlap megfelelő működését, és hogy megfigyeljünk, kivizsgáljunk bármilyen
programhibát, és fejlesszük a Honlapot;
Hogy biztosítsuk Ön számára az igényelt információt, terméket és szolgáltatást;
Kutatási célzattal, amikor az adatot, amennyiben lehetséges, anonimmé tesszük, hogy fejlesszük
termékeinket és szolgáltatásainkat;
Hogy személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk Önnek;
Hogy fejlesszük a felhasználói élményt;
Ha beleegyezett vagy, másképpen a jogos érdekünkben áll, üzletfejlesztési vagy marketing célokból,
hogy értesítsük Önt (ideértve az e-mailt és a postai levelet) termékeinkkel és szolgáltatásainkkal
kapcsolatos információkról, amelyeket igényelt, vagy amelyek véleményünk szerint érdekelhetik
(ideértve a hírleveleket), de csak akkor, amennyiben ehhez hozzájárult;

Mi a jogalapja az Ön személyes adatai felhasználásának?
Csak akkor fogjuk felhasználni személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, ha van
jogalapja az adatkezelésnek. Ez azt jelenti, hogy legalább egy az alábbi feltételek közül fennáll minden
esetben, amikor az Ön személyes adatait felhasználjuk:
az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználása szükséges az Önnel kötött bármilyen
szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséhez (például megfelelni a Honlapunk felhasználási
feltételeinek, amelyet a Honlapunk böngészésével elfogad és/vagy megfelelni a szerződésünknek,
hogy szolgáltatást nyújtsunk vagy abban részesüljünk Öntől vagy munkáltatójától); vagy
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az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználása szükséges a jogi kötelezettségeinknek
történő megfelelés érdekében: például ha arra kérnek minket, hogy az Ön személyes adatait igazgatási
szerveknek vagy bűnüldöző hatóságoknak továbbítsuk; vagy
amennyiben Ön az önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárult;
vagy
amennyiben sem az (a), sem a (b), sem a (c) pont nem alkalmazható, az Ön személyes adatainak
felhasználása a mi vagy mások jogos érdekében szükséges (például, hogy biztosítsuk a Honlapunk
biztonságát). A jogos érdekeink az alábbiak lehetnek:
vállalatunkat irányítani, növelni és fejleszteni;
felismerni és megelőzni a csalást;
hogy működtessük Honlapunkat és biztosítsuk Honlapunk és számítástechnikai rendszereink
biztonságát;
hogy marketing, piackutatási és üzletfejlesztési tevékenységet folytassunk;
hogy termékeket és szolgáltatásokat adjunk el ügyfeleinknek, kifizetéseket teljesítsünk és fogadjunk,
ügyfeleinknek szolgáltatásokat nyújtsunk és megismerjük az ügyfelet, akinek a szolgáltatást nyújtjuk;
és
hogy belső adminisztratív tevékenységeket végezzünk a 4. pontban meghatározottak szerint.
Amennyiben a személyes adatainak általunk történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, azonban
később megváltoztatja a döntését, visszavonhatja hozzájárulását az info@propatria-inc.com címre
küldött levelével, és ebben az esetben mi a személyes adatait nem kezelhetjük tovább. Ugyanakkor, a
hozzájárulás visszavonása hatással lehet az Ön részére történő szolgáltatásnyújtásunkra.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?
Nem adjuk el, valamint nem adjuk tovább az Ön személyes adatait harmadik személyeknek. Csak az
alábbi korlátozott körülmények között osztjuk meg személyes adatait az alábbi címzettekkel:
A honlap biztosítása és fenntartása érdekében személyes adatokat fogunk megosztani megbízható
szolgáltatóinkkal, hogy ők technikai, számítástechnikai, üzemeltetési, logisztikai vagy adminisztratív
szolgáltatásokat nyújtsanak és dolgozzák fel az adatokat számunkra az utasításainknak megfelelően,
és mi ellenőrizni fogjuk, hogy a címzett biztosítja-e a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát és
bizalmas kezelését;
A jogszabályokban előírt vagy engedélyezett esetekben meg fogjuk osztani személyes adatait olyan
harmadik személyekkel, akik jogi érdekből kérnek adatokat vagy harmadik személy nyomozókkal,
hatóságokkal, igazgatási szervekkel vagy bűnüldöző hatóságokkal, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy
a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében szükséges, vagy amennyiben jogaink vagy mások
jogainak védelme érdekében szükséges (ideértve a felhasználóink kivizsgálását és védelmét a Honlap
tisztességtelen vagy jogszabályellenes használatától).
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Mennyi ideig kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat?
Önnek joga van kérni személyes adatainak kijavítását, tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
vagy kérheti azok törlését a jelen tájékoztató VII. szakaszában foglaltaknak megfelelően, kérjük, hogy
ilyen irányú kérése esetén lépjen velünk kapcsolatba a Honlapunkon található kapcsolat fül
segítségével.

Hogyan tartjuk biztonságban személyes adatait?
Az Ön személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Megfelelő technikai és szervezeti
módszereket fogunk alkalmazni személyes adatainak véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisülése
vagy véletlenszerű elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy hozzáférése védelme
érdekében. Minden adat, amelyet a Honlapon keresztül gyűjtünk, biztonságos adatszerveren kerül
feldolgozásra.
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása során személyes adatai nagy valószínűséggel interneten
keresztül lesznek átküldve és/vagy felhő-alapú szerveren lesznek tárolva. Ugyan mindent megteszünk
a rendelkezésre bocsátott személyes adatainak megóvása érdekében, az adatok interneten keresztüli
átküldése és felhő-alapú szerveren történő tárolása nem teljesen biztonságos. Fentiekre tekintettel
elismeri és elfogadja, hogy nem tudjuk szavatolni a honlapunkra küldött személyes adatainak
védelmét, és bármilyen ilyen jellegű átküldés az Ön saját felelősségére történik.

Milyen lehetőségei és jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan?
Kapcsolatba léphet velünk a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott elérhetőségen keresztül,
hogy megkérjen minket arra, hogy:
visszaigazoljuk, hogy személyes adatait kezeljük-e;
további részleteket osszunk meg Önnel arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait;
másolatot biztosítsunk Önnek bármilyen adatról, amelyet Önről kezelünk;
frissítsük/kijavítsuk bármely személyes adatát;
kitöröljünk bármilyen személyes adatot, amelyet Önről kezelünk;
szigorítsuk a személyes adatai kezelésének módját;
figyelembe vegyünk bármilyen jogos kérelmet a személyes adat harmadik személy szolgáltató részére
történő kiadásáról (adathordozhatóság);
figyelembe vegyünk bármilyen jogos kifogást a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.
Figyelembe fogunk venni minden ilyen megalapozott kérelmet és ésszerű időn belül választ fogunk
adni (bármilyen esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül). Szükséges lesz
személyazonosságának megerősítése is, mielőtt lépéseket tennénk ilyen kérelem esetén.
Amennyiben panasza merül fel a személyes adatainak felhasználása tekintetében, szívesebben
vesszük, ha először kapcsolatba lép velünk az info@propatria-inc.com címen. Önt megilleti továbbá
a jog, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság felé panaszt nyújtson be a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban vagy, hogy a 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendeletben (,,GDPR”) foglaltak
szerint jogi lépéseket tegyen.
Mindezeken felül, amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, jogi lépéseket kezdeményezhet
a PPE Kft. székhelye szerinti illetékes bíróságnál, mint alperes, vagy – döntése szerint – a lakhelye vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes bíróságnál.
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Ennél fogva, amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan az Ön Adatait kezeljük, vagy az általunk küldött
válasszal az Ön bármely kérését illetően, Önt megilleti a jog, hogy kivizsgálást kérjen a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, egy részükre megküldött bejelentés formájában. A
panasz nyelvi és formai követelményeivel kapcsolatos részletek elérhetőek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság
Hatóság
honlapján,
a
panaszok
szekció
alatt:
[https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html] továbbá a panasz benyújtásához szükséges
kapcsolattartási adatok az alábbiak:
CÍMZETT: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C, Magyarország, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5, Fax + 36-1/391-1410, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu TELEFONSZÁM: + 36-1/391-1400

Vonatkozik-e jelen adatvédelmi tájékoztató harmadik személy hivatkozásokra?
A Honlap látogatása során elérhet hivatkozásokat, amelyek a PPE Kft.-n kívüli harmadik személyek által
működtetett honlapokra irányítják át. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató
csak a miáltalunk (vagy minket képviselő harmadik személyek vagy a PPE Kft. bármely egyéb tagja által)
az Öntől vagy Önről gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, ezáltal nem lehetünk felelősek a harmadik
személyek által gyűjtött vagy tárolt személyes adatokért. Harmadik személyek által működtetett
honlapok saját felhasználási feltételekkel és adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, és ezeket
olvassa el figyelmesen, mielőtt bármilyen személyes adatot szolgáltatna ezeknek a honlapoknak. Nem
járulunk hozzá vagy nem vállalunk más módon semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen
harmadik személy honlapok vagy harmadik személy felhasználási feltételek vagy tájékoztatók
tartalmáért.

Hogyan módosítjuk jelen adatvédelmi tájékoztatót
A jelen adatvédelmi tájékoztató bármely módosításai a jövőben ezen az oldalon lesznek közzétéve.

Hogyan használunk sütiket?
Ha többet akar megtudni a sütihasználatunkról, kérjük kattintson ide a Süti szabályzatunkért.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató magyar és angol nyelven készült. Bármely eltérés esetén a magyar
nyelvű változat rendelkezései az irányadók.
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