ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Geomárvány Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a vonatkozó
jogszabályok, különösen a személyes adatok kezelésének és tárolásának biztonságát az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (Infotv.) meghatározottak szerint járjon el.
A Geomárvány Kft. honlapjának felkeresésekor a honlap látogató által használt
böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP cím), domain névvel (URL) kapcsolatban
megszerzett adatokat kizárólag a honlap fejlesztésével kapcsolatban és statisztikai információk
gyűjtéséhez használjuk fel.
A honlapon elérhető egyes funkciók eléréséhez (pl.: hírlevélre történő feliratkozás) szükséges
a látogató meghatározott személyes adatainak megadása, melyek megadása csak egy lehetőség,
azokkal a látogató szélesebb körű szolgáltatásokat tud elérni a honlapon, illetve a későbbi
kapcsolattartásban.
A hírlevél küldés során kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: felhasználó visszavonásáig.
Az adatkezelés ezen célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig (vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig) történik, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Geomárvány Kft.
megfelelő technikai színvonalú számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a
székhelyén és az informatikai háttér biztosítására szerződött partnereknél találhatók meg.
A Geomárvány Kft. az adatokat védi kiemelten a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés ellen.
A Geomárvány Kft. hirdetési célokból direkt marketing útján tájékoztatja az ehhez hozzájárult
ügyfelet termékeiről, szolgáltatásairól, aki ezt bármikor ingyenesen lemondhatja.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-70316/2013.
Az adatkezelésben érintett ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését info@geomarvany.hu email címen és 2234 Maglód Ady E. u. 25. címen postai úton.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni.
A honlapon közzétett minden fénykép és szöveges leírás a Geomárvány Kft. szellemi tulajdonát
képezi, a Geomárvány Kft. nem járul hozzá, hogy annak bármely részét más egészben vagy
részben felhasználja, lemásolja, sajátjaként feltüntesse vagy nyilvánosságra hozza. A honlap
látogatója tudomásul veszi, hogy amennyiben közjegyzői ténytanúsítvány útján bizonyításra
kerül, hogy a Geomárvány Kft. honlap fényképével és/vagy szöveges leírással kapcsolatosan
szerzői jogsértést valósított meg, akkor a Geomárvány Kft. fényképenként 100.000,-Ft és
egyezőséget mutató mondatonként 50.000,-Ft összegű kötbért jogosult tőle követelni, illetve
jogosult a szerzői jogi jogsértés megállapításával és jogkövetkezményeivel kapcsolatos bírósági
eljárást kezdeményezni.

