Adatvédelmi tájékozató

Az On Line System Kft. - www.intellicom.hu - elkötelezett a honlap működése során, az
ügyfelek által rendelkezésünkre bocsátott személyes információk tiszteletben tartása és
megőrzése iránt.
Személyes adatok gyűjtése
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
1. Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt
számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal
kapcsolatos
technikai
adatok
automatikusan
képződnek
számítógépes
rendszerünkben.
2. Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata
során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A webhely megnyitásával a felhasználó elfogadja az adatgyűjtés és a webhely használat
jelen nyilatkozatban leírt feltételeit. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.intellicom.hu
(On Line System Kft.) webhely adatgyűjtési és használati módját ismerteti.
Személyes adatok kezelése
Honlapunkat kialakítása során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak
kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve
a felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat
megfelelően történjen:
•
•
•

•

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998.
évi VI. törvény;
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó
működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és
információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Személyes adatok védelme:
A szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok
megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti
lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a
szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és
megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség
az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási
jogviszony megszűnése után is terheli.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a weboldal működését biztosító
számítógép összekapcsolódása a nyilvános hálózaton, azaz az Interneten, történik.
Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos
adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen,
így személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.
Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon bizalommal hozzánk.

