Adatkezelési tájékoztató
1. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdõívet kell kitölteniük.
A regisztráció során keletkezõ információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan
kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük
felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a
felhasználók érdeklõdésének megfelelõen fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és
feldolgozott formában bizonyos partnereink rendelkezésére bocsáthatjuk abból a célból, hogy
partnereink a felhasználók érdeklõdésének megfelelõen fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes
információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy
szolgáltatásaink mûködésérõl tájékoztassuk az érdeklõdõket.
2. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó
által elõzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó elõzetes írásbeli
engedélye nélkül (a törvényben elõírt kivételektõl eltekintve) harmadik fél részére nem adjuk át.
Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bõvítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben
tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót
elõzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegû és mennyiségû küldeményre számíthat,
amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén
rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást
más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára
nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.
3. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyûjtünk, ha az adott szolgáltatás
jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés). Adatokat kizárólag a felhasználó által
elõzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat (a törvényben elõírt kivételektõl eltekintve)
harmadik fél részére nem adjuk át.
4. A szervereink által automatikusan naplózott információk
Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs
rendszer és böngészõprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat
kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges
hibáinak kijavítása, minõségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a
felhasználók által megadott egyéb adatokkal nem kapcsoljuk össze.
5. Cookie-k
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink
számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését és
megszemélyesítési szolgáltatásaink mûködését szolgálják, más célra nem vesszük õket igénybe. A
cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban az
oldal megszemélyesített lehetõségeit igénybe venni, és a regisztrációhoz kötött tartalmakat
megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógéprõl lehetséges.
6. Nyilvános kommunikációs lehetõségek

A szolgáltatásaink részét képezõ nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját
felelõsségére veszi igénybe. A különbözõ hozzászólások szerzõi joga adott felhasználót illeti,
ugyanakkor a Webáruház és társas hálózatai (Facebook, Twitter, stb...) jogosult azokból korlátozás
nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes
használatra nyomtathatók, tölthetõek le, illetve terjeszthetõk, és kizárólag az Antók Mérnöki Iroda
Kft. mindenkori ügyvezetõ igazgatójának írásbeli hozzájárulásával lehet õket felhasználni. Felhívjuk
felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenõ hozzászólásokra,
a nyilvános közlésekre érvényes különbözõ jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978.
évi IV. törvény).
7. Linkek
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot pl. támogatók, partnerek stb. (linket)
tartalmaznak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és
információvédelmi gyakorlatáért a Szerver Webáruházat üzemeltetõ Antók Mérnöki Iroda Kft. nem
vállal felelõsséget.

