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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A szabályzat célja:
A Thermo-Gold Kft. /továbbiakban, mint adatkezelő/ adatvédelmi, adatkezelési
politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek
figyelembevételével.

A Thermo-Gold Kft. által gyűjtött adatok és információk típusai:
Név
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Adószám

Az adatvédelmi irányelveknek megfelelően elkötelezettek vagyunk, hogy valamennyi
személyes adatot és információt tartalmazó szolgáltatásunk használata esetén (ajánlatkérés,
pályázatírás, tervezés, értékesítés…stb.) az érintett személy jogainak, különös tekintettel
személyes adatok és információk védelméhez való jogának tiszteletben tartására, maximális
fizikai és szoftveres védelmére törekszünk azok kezelése, illetve feldolgozása során úgy,
hogy az érintett személy magánszférája nem sérülhet.
Az adatkezelés során érvényesülnie kell a pontosság, teljesség, naprakészség elvének.
Amennyiben az ügyfél adatiban módosulás következik, arról a tájékoztatást az adatkezelő
felé szükséges megtennie, a téves adatból származó károk, hibás teljesítések az adatkezelőt
nem terhelik.

A személyes adatok és információk csakis a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységünkhöz
fűződő célokat szolgálják, amiket ajánlatok adásához, pályázatok és tervek elkészítéséhez, az
általunk forgalmazott termékek értékesítéséhez, azok célba juttatásához, illetve a személyes
tárgyalások lebonyolításához használunk fel. Harmadik fél (pályázatíró, tervezőiroda,
alvállalkozó) számára történő átadása, az általuk végrehajtott feldolgozása csakis az érintett
személy írásos beleegyezése és szóbeli jóváhagyása mellett történik, mely alól kivételt képez
a törvényi megfelelés esete.
Az érintett személy személyes adatainak kezelése során az adatkezelő betartja az
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (1.
Adatvédelmi törvény) előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel
ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi
nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében.
Az érintett személy mindenkor jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről és
állapotáról, azok további kezelését letiltani, személyes adatainak és információinak törlését
és módosítását kezdeményezni. A választ az adatkezelő 15 napon belül köteles megadni. Ha
az érintett nem elégedett a válasszal, az adatvédelmi jogával élve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információs Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu,
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Az érintett személy által megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, a megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatok tárolásának időtartama:
A Thermo-Gold Kft. által gyűjtött személyes adatok és információk megőrzésének
időtartama minden esetben 5 év, azaz 60 hónap.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Jelen szabályzat 2018. május 21-én került kiadásra és határozatlan ideig érvényes

