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Adatvédelmi tájékoztató
A Royal Firm Service Kft. (1173 Budapest, Pesti út 474.), mint a www.sztreccsfolia-11.hu tulajdonosa számára nagyon
fontos az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink adatbiztonsága. A Royal Firm Service Kft., mint
a www.sztreccsfolia-11.hu tulajdonosa és üzemeltetője, egyben, mint adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül
megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire. 2012. január 1-től: az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján. A jelen Adatvédelmi
Tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.sztreccsfolia-11.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy felületen. A Royal Firm
Service Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges
változásokról kellő időben értesíti felhasználóit. A Royal Firm Service Kft. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a
legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen
és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2)
bekezdés). A Royal Firm Service Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja partnereinek, az oldal látogatóinak, és regisztrált
felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag
a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes
hozzájáruláson alapul.
Cégünk a regisztrált felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja az oldal látogatóinak, regisztrált
felhasználóinak illetve partnereink személyes adatait más adatkezelő számára. Cégünk statisztikai adatokat harmadik félnek
kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva adja át, így biztosítva az adatközlő személyes adatainak
reprodukálhatatlanságát. Cégünk piackutatási célból a partnerek tárolt adatait (cégnév, név, elérhetőségi adatok, úgymint e-mail,
cím, telefonszám) adatfeldolgozási céllal továbbíthatja cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek részére.
Az www.sztreccsfolia-11.hu adatkezelését kizárólag az Royal Firm Service Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem
ad ki, csak az érintett hozzájárulása alapján. Amennyiben a megkereső hatóság részére a Royal Firm Service Kft. köteles személyes
adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt
és az adatok körét megjelölte - személyes adatot az adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt (Be. 71. §).

Napló file bejegyzések
Mint a legtöbb weboldal a www.sztreccsfolia-11.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok
tartalmazzák az internet protokoll címet ( IP cím), a látogató által használt böngésző típusát, az internet szolgáltatót, dátum/ idő
bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét, és a kattintások számát a látogatás alatt, hogy ennek segítségével látogatási szokásokat
lehessen elemezni, az oldal kezelését és adminisztrációját hatékonyabban elvégezhessük, és követhető legyen a látogató mozgása az
oldalon. Az IP cím és a hasonló információk nem köthetőek semmiféle személyes információhoz.

"Cookie"-k
A www.sztreccsfolia-11.hu "cookie"-kat használ hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy
töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a weboldal
megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.
Ha szeretné letiltani a "cookie"-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a "cookie" -k
kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. Oldalaink minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords
rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat
biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.
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