Evolutionet Kft.

Adatfedolgozói adatvédelmi tájékoztató
Tisztelt Előfizetőnk!
Az Evolutionet Kft. mélyen elkötelezett az Ön személyes adatainak jogszerű kezelése, védelme iránt.
2018. május 25-től kezdődően igazodunk az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Előírásához (General Data Protection
Regulation, GDPR).
Fontosnak tartjuk, hogy Ön megfelelően tájékozódhasson arról, mi történik személyes adataival, amennyiben rendelkezésünkre
bocsátja azokat: miért 
k
érjü
k
, mire használjuk, meddig tároljuk, hogyan rendelkezhet ezek módosításáról, törléséről.
Erről készítettünk egy rövid összefoglalót Önnek.
A teljes Adatvédelmi tájékoztató - mely az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi -, elérhető a következő címeken:
http://domain-tarhely.net
/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr
http://szerverzum.hu
/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr.php
Az Adatvédelmi tájékoztató létrehozásával egyidejűleg frissítettükaz Általános Szerződési Feltételeket is, mely szintén elérhető a
honlapon.
2018. május 25-től az ÁSZF-en felül az Adatvédelmi tájékoztató ismertetése is a megrendelési folyamat része, és annak elfogadása
Előfizető részéről az Előfizetői (szolgáltatási) szerződés megkötésének feltétele.
Az adatkezelésre vonatkozó belső szabályaink a korábbiakhoz képest nem változnak, a már megkötött Előfizetői szerződéseket
változás nem érinti.
Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban információkat és tájékoztatást az adatvédelmi tisztviselőtől kérhet
az ugyfelszolgalat@szerverzum.hucímen.
Amennyiben Ön személyes adatokat kezel és a személyes adatok tárolását a tőlünk bérelt szolgáltatásban végzi, úgy Ön
adatkezelőnek minősül a GDPR szerint, mi pedig adatfeldolgozóként vagyunk jelen ebben a képletben. Az általunk végzett
adatfeldolgozás az adatkezeléshez szükséges technikai infrastruktúra biztosítására terjed ki.

Rövid összefoglaló az Adatvédelmi tájékoztatónkból:
1. Az adatkezelő
Az Ön, mint Előfizető adatait az EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszáma
:
02 09 075023
Adószáma: 14992511-2-02
Honlapjának webcíme: 
www.szerverzum.hués w
 ww.domain-tarhely.net
Ügyfélszolgálat k
özponti e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
Ügyfélszolgálat telefonszá
ma
:
+36 30 503 1929

2. A kezelt adatok 
k
öre
- az Előfizetőt azonosító személyes adatok: természetes személy esetén név, lakcím, személyi igazolvány szám, nem természetes
személy előfizető esetén név, székhely, adószám
- amennyiben eltér a számlafizető az előfizetőtől: számlafizető neve, címe
- az Előfizető kapcsolattartási adatai: e-mail címe(i), telefonszáma(i)
- az Előfizető által megadott technikai kapcsolattartó személy neve, e-mail címe és telefonszáma

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és határideje
Az adatkezelés jogalapja az előfizetői (szolgáltatási) szerződés megkötése, mely az Előfizető által igényelt, számára történő
szolgáltatások biztosításának feltétele.
Az adatkezelés célja az Előfizető azonosítása, szolgáltatási díjak számlázása és a szolgáltatási tevékenység nyújtása során felmerülő
kapcsolattartási tevékenység végzése.
A kezelt adatok segítségével továbbá megállapíthatjuk, hogy az adott hiba-, panasz- vagy igénybejelentés valóban az Ön
személyéhez kapcsolódik.

4. Adattovábbítás
Az adatkezelés során ránk bízott adatokat kizárólag 
k
ülön hozzájárulás esetén továbbíthatjuk harmadik fél részére üzletszerzési és
marketing céllal.
Az adattovábbítás speciális eseteiről részletes tájékoztatást az Adatvédelmi tájékoztató 6-os pontjában talál.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Ön tájékoztatást 
k
érhet személyes adatai kezeléséről, továbbá ellenőrizheti adatai tartalmát, kérheti azok helyesbítését,
módosítását, törlését írásban az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén.
Adatvédelmi felelős: Esch Tamás, ügyvezető

6. Az Előfizető jogai, bírósági jogérvényesítés
Amennyiben az Előfizető úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán sérelem érte, az Evolutionet Kft. belső adatvédelmi
felelősétől tájékoztatást 
k
érhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesíbítését, illetve törlését.
Ha a belső adatvédelmi felelős intézkedésével, tájékoztatásával nem ért egyet, az Evolutionet Kft., mint adatkezelő ellen a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panaszával (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
), illetve bírósági útonkérhet jogorvoslatot.

Kelt: 2018. május 24
.

Tisztelettel:
Esch Tamás
ügyvezető, adatvédelmi felelős
EVOLUTIONET Kft.
www.domain-tarhely.net
www.szerverzum.hu

* Ezt a tájékoztatót azért 
k
üldtü
kÖnnek, mert Előfizetőként, vagy Kapcsolattartóként az Evolutionet Kft.-vel kötött szolgáltatói
szerződéssel kapcsolatban személyes adatait kezeljü
k
. További tájékoztatást e-mailben
az ugyfelszolgalat@szerverzum.hucímen 
k
érhet.

