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1. Személyes adatok
A személyes adatok az Ön személyazonosságára vonatkozó információk. Ez magában foglalja, az olyan információkat, mint név, cím, telefonszám, email cím és egyebek. Nem szükséges, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozza a weboldalunk használatához. Bizonyos esetekben azonban
szükségünk lesz az Ön nevére és címére, valamint egyéb információkra a kért szolgáltatások nyújtásához, pl. tájékoztató anyagok küldése vagy egyedi
kérdések megválaszolása céljából. Ezenkívül csak azokat az adatokat tároljuk és dolgozzuk fel, amelyeket önként ad meg nekünk, és adott esetben
azokat az adatokat, amelyeket automatikusan gyűjtünk, amikor felkeresi weboldalunkat (pl. IP-címe és a keresett oldal neve, az Ön által használt
böngésző, a hozzáférés dátuma és ideje, a letöltött fájlok neve). Ha Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, akkor csak a szolgáltatások nyújtásához
szükséges adatokat gyűjtjük. Ha további adatokat kérünk Öntől, ezeket a szolgáltatás nyújtásának céljából vagy a saját törvényes üzleti érdekeink
védelme érdekében tesszük.
2. Az adatkezelés célja
Az Ön által megadott személyes adatokat arra használjuk, hogy válaszoljunk kérdéseire, hozzáférést biztosítsunk konkrét információkhoz vagy
ajánlatokhoz, feldolgozzuk álláspályázatát, vagy betartsuk a törvény által előírt jogi kötelezettségeket. Előfordulhat, hogy nekünk, vagy egy általunk
megbízott szolgáltató cégnek fel kell használnunk ezeket a személyes adatokat, hogy tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról és ezáltal javítsuk és
személyre szabhassuk a kapcsolattartást, amelyet weboldalunk használatával létesít. Természetesen tiszteletben tartjuk az Ön magánszféráját a
kapcsolattartás során. Személyes adatait nem adjuk el harmadik feleknek, és más módon sem forgalmazzuk. Ha további információra van szüksége
személyes adatainak kezeléséről álláspályázata kapcsán, látogasson el a Karrier oldalra.
3. Kezelt adatok köre
Az Ön által nyújtott személyes adatokat csak az Ön számára közölt célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel. Személyes adatait az Ön kifejezett
hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik feleknek. A személyes adatok összegyűjtésére és továbbítására az állami intézmények, valamint az
információk fogadására jogosult hatóságok számára csak a vonatkozó törvények keretein belül kerül sor, vagy ha erre bírósági döntés kötelez minket.
Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató társaságok kötelesek a titoktartást és az összes vonatkozó adatvédelmi előírást szigorúan
betartani.
4. A weboldalunk látogatása során gyűjtött adatok
Amikor használja weboldalunkat, az információkat automatikusan elküldi weboldalunk szerverére az Ön által használt böngésző. Ezeket az
információkat ideiglenesen naplófájlokban tároljuk. A következő információkat az Ön beavatkozása nélkül rögzítjük, és addig tároljuk, amíg azok
automatikusan törlődnek:








weboldalunk címe;
annak a weboldalnak a címe, amelyet közvetlenül korábban meglátogatott (az úgynevezett "referrer");
az Ön által használt berendezés IP-címe;
a weboldal hívásának dátuma és ideje;
átviteli állapot (fájl átvitele, a fájl nem található stb.),
az Ön által használt berendezés tulajdonságai, különösen az operációs rendszer, a használt böngésző és a böngésző ablakmérete;

Tárhelyszolgáltatónk ezeket a naplófájlokat használja a weboldalunkon tapasztalható esetleges zavarok vagy támadások észlelésére, kiküszöbölésére
vagy megelőzésére. Legkésőbb 14 hónap elteltével a naplófájlokban tárolt adatok törlődnek vagy névtelenné válnak. Ennek jogalapja a 6.cikk 1
bekezdés f) pontja az Általános Adatvédelmi Rendeletből [továbbiakban a „GDPR”] (érdekek kiegyensúlyozása, a weboldalunk technikai
funkcionalitásának biztosításához fűződő jogos érdekünk alapján).
Továbbá elemző szolgáltatásokat veszünk igénybe, amikor meglátogatja weboldalunkat. E szolgáltatások részletesebb magyarázatát ezen
adatvédelmi irányelv 8. szakaszában találja meg.
Ha megadjuk a lehetőséget személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, név és címek) bevitelére, ezeket önként szolgáltatja. Adatait bizalmasan
kezeljük, és csak a megkeresés feldolgozására használjuk fel, azokat harmadik félnek nem adjuk át. Ennek jogalapja a 6.cikk 1 bekezdés a) pontja a
GDPR-ból, a kapcsolattartási űrlap elküldése során adott hozzájárulásával együtt. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása a visszavonásig nem befolyásolja a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. A naplófájlokban nincs kapcsolat a fent
említett hozzáférési adatokkal. Az adatok törlése bármikor kérhető, ellenkező esetben az adatok törlésre kerülnek, miután a kapcsolattartási
űrlapban kapott kérdések megbeszélése teljes mértékben kimerített.
Ezenkívül személyes adatait felhasználjuk a jogi kötelezettségek teljesítéséhez (például biztonsági események jelentési kötelezettségeihez, a jogok
gyakorlására vonatkozó kérelem kezeléséhez) vagy az adatvédelmi hatóság értesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítésének
szükségessége.
5. Gyermekek és fiatalok
A 16 évesnél fiatalabb személyek semmilyen személyes adatot nem továbbíthatnak nekünk szüleik vagy törvényes gondviselőik beleegyezése nélkül.
Nem kérünk személyes adatokat gyermekektől és fiataloktól, nem gyűjtünk ilyen adatokat és nem adjuk tovább harmadik feleknek. A szülők vagy
gondviselők felelősek gyermekeik magánéletének védelméért. A szülőket és gyámokat arra kérjük, hogy beszéljenek gyermekeikkel személyes
adataik biztonságos és felelősségteljes felhasználásáról az interneten.
6. Adatbiztonság és a személyes adatok címzettjei

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait azok megsemmisülésétől
és illetéktelen hozzáférésétől. Minden alkalmazottunk és az adatkezelésben részt vevő személy köteles betartani az adatvédelemre vonatkozó
törvényeket, és így a személyes adatokat bizalmasan kezelni. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan
felülvizsgáljuk.
Személyes adatait más vállalatokkal is megoszthatjuk tárhelyszolgáltatás vagy a bérszámfejtés támogatása érdekében, amely vállalatok ilyenkor
adatfeldolgozó szerepében lépnek fel. Ha feltétlenül szükséges, személyes adatait független adatkezelőknek, például az illetékes adatvédelmi
hatóságnak is kiszolgáltathatjuk. Amennyiben több információt szeretne megtudni az adatfeldolgozóinkkal kapcsolatban, vegye fel velünk a
kapcsolatot a office@evocrm.hu e-mail címen.
7. Közösségi plugin-ek
Weboldalunkon a Facebook és a Youtube közösségi plugin-jei kerülnek alkalmazásra:
-

www.facebook.com/policy.php
www.google.com/intl/en/policies/privacy/

8. Sütik és hasonló technológiák
A sütik (cookies) és más technológiák segítségével optimalizáljuk weboldalunk teljesítményét és integráljuk a közösségi médiát. A sütik olyan
információk, amelyeket mi és más online szolgáltatók tárolhatunk az Ön böngészőjében. Amikor meglátogatja weboldalunkat, böngészője továbbítja
ezeket az információkat nekünk és más, a weboldalunkba integrált online szolgáltatóknak. A továbbított süti-információk lehetővé teszik az adott
szolgáltató számára, hogy felismerje Önt vagy böngészőjét az interneten. A weboldalunkon használt sütikről a sütikre vonatkozó szabályzat érvényes
https://www.evocrm.hu/wp-content/uploads/2020/11/evoCRM-Website-Cookie-Policy_hun.pdf
8.1. Alapvető sütik és webhelyfunkciók
Ezek a sütik és technológiák a weboldal működéséhez szükségesek, és a rendszereinkben nem inaktiválhatók. Beállíthatja böngészőjét, hogy blokkolja
ezeket a sütiket, vagy értesítse Önt ezekről a sütikről. A weboldal egyes területei azonban így nem fognak működni. A feltétlenül szükséges sütik
tárolási ideje legfeljebb egy év.
8.1.1.

Google Fonts

A különféle szövegek gyors, adattakarékos és optikailag továbbfejlesztett megjelenítéséhez ezen a weboldalon a Google Betűtípusokat
(https://fonts.google.com/) használjuk. A Google Fonts szolgáltatója a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
("Google").
A betűtípusokat közvetlenül a webböngészőből töltjük be az Ön eszközének helyi gyorsítótárába, hogy azokat felhasználhassuk megjelenítésre a mi
weboldalunkon. Ha böngészője nem támogatja a Google Betűtípusokat, vagy ha a Google Betűtípusokhoz való hozzáférés meg van tagadva, akkor a
böngésző megpróbálja alapértelmezett betűtípussal megjeleníteni a szöveget.
A Google adatvédelmi szabályzata elmagyarázza, hogy a Google hogyan használja és dolgozza fel az adatokat:
https://policies.google.com/privacy?hl=en
A Google Betűtípusokkal kapcsolatos további információk a következő címen érhetők el: https://developers.google.com/fonts/faq
8.1.2.

Adatátvitel (adattovábbítás) az USA-ba

A Google az Egyesült Államokban, azaz az EU-n kívüli harmadik országokban üzemelteti a Google Fonts szervereit. A Google szolgáltatásai továbbítják
az Ön adatait ezekre a szerverekre. A Google már kijelentette, hogy az Egyesült Államokba történő adatátvitelre vonatkozó szabályok betartásának
biztosítása érdekében az általános adatvédelmi kikötésekre támaszkodik. Mindemellett a Google vállalatnak további garanciákat kell nyújtania az
Európai Adatvédelmi Testület folyamatos útmutatásainak betartásával és követésével.
8.1.3.

Jogalap

Az ezen feltétlenül szükséges sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (érdekek kiegyensúlyozása, a
weboldalunk és az azon keresztül kínált szolgáltatások technikailag zavartalan nyújtása iránti jogos érdekünk alapján).
8.2. Weboldal funkciók
Ezen online szolgáltatások és sütik integrálásával a weboldalunk kibővített funkcionalitást és személyre szabott tartalmat tud biztosítani, pl. videók
integrálásával vagy könnyebb "megosztással" a közösségi médiában. Ha ezt nem engedélyezi, előfordulhat, hogy egyes szolgáltatásaink vagy nem
mindegyikük fognak megfelelően működni.
8.2.1.

YouTube

Weboldalunkon a YouTube-ot használjuk a videók integrálásához. A YouTube-ot a YouTube LLC üzemelteti, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA ("YouTube").
Ha beleegyezését adta, a böngészője közvetlenül kommunikál egy YouTube szerverrel, amikor egy olyan weboldalra lép, amelyhez beágyazott
YouTube videó tartozik, amely aztán rögzítheti a megfelelő tartalomkeresést a böngészőjében. A YouTube felelős a keletkező adatok feldolgozásáért.
Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, amikor belép a weboldalra, akkor engedélyezi a YouTube számára, hogy weboldalunkra tett látogatását
közvetlenül a YouTube-on lévő személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha először kijelentkezik YouTube-fiókjából.
A YouTube-bal kapcsolatban használt sütik tárolási ideje legfeljebb 6 hónap.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos
https://policies.google.com/privacy?hl=en
8.2.1.

további

információkért

olvassa

el

a

YouTube

adatvédelmi

szabályzatát:

Adatátvitel (adattovábbítás) az USA-ba

A Google szolgáltatásai továbbítják az Ön adatait az Egyesült Államokban elhelyezett szerverekre. A Google már kijelentette, hogy az Egyesült
Államokba történő adatátvitelre vonatkozó szabályok betartásának biztosítása érdekében az általános adatvédelmi kikötésekre támaszkodik.
Mindemellett a Google vállalatnak további garanciákat kell nyújtania az Európai Adatvédelmi Testület folyamatos útmutatásainak betartásával és
követésével.
8.2.2.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja: a látogatók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A hozzájárulás
visszavonása a visszavonásig nem befolyásolja a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
8.3. Látogatottság elemzése
Ezeket a szolgáltatásokat és sütiket hirdetési partnereink használják a releváns hirdetések megjelenítésére más weboldalakon. Az Ön böngészője
továbbítja a weboldalunk használatával kapcsolatos információkat az Egyesült Államok ezen vállalatainak szervereire, ahol azokat tovább
feldolgozzák az adott címzett adatvédelmi szabályzatának megfelelően. A címzettek saját felelősségükre dolgozzák fel az adatokat. Ha nem
engedélyezi ezeket a szolgáltatásokat és sütiket, kevésbé célzott hirdetést fog tapasztalni.
Ezen online szolgáltatások szolgáltatói különösen az alábbi adatokat használják fel az említett célokra:









weboldalunk címe;
annak a weboldalnak a címe, amelyet közvetlenül korábban meglátogatott (az úgynevezett "referrer");
az Ön által használt berendezés IP-címe;
az Ön tartózkodási helyére vonatkozó információk az IP-cím alapján;
a weboldal hívásának dátuma és ideje;
átviteli állapot (fájl átvitele, a fájl nem található stb.),
az Ön által használt berendezés tulajdonságai, különösen az operációs rendszer, a használt böngésző és a böngésző ablakmérete;

A szolgáltatók egyesíthetik ezeket az információkat más adatokkal, amelyeket Ön osztott meg velük, vagy amelyeket az Ön egyéb szolgáltatásai
részeként gyűjtöttek össze.
8.3.1.

Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") - terméket használjuk a
látogatottság elemzésére.
A Google Analytics rendszere sütiket - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat - tárol el a látogató informatikai eszközén és ezek segítségével
elemzi a weboldal látogatottságát segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A sütiben rögzített, weboldal
látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a látogató IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és
letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a látogató honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről,
valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
Az ebben az összefüggésben használt sütik tárolási ideje legfeljebb 2 év. Amennyiben a Google az összegyűjtött adatokat a megrendelések
feldolgozása keretében tárolja, ezen adatok tárolási ideje legfeljebb 14 hónap. Ha a Google saját felelősségére tárolja az adatokat, a tárolási idő
hosszabb lehet.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint a Google további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az adatvédelem beállításainak
lehetőségeiről további információt a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=en
8.2.1.

Adatátvitel (adattovábbítás) az USA-ba

A Google szolgáltatásai továbbítják az Ön adatait az Egyesült Államokban elhelyezett szerverekre. A Google már kijelentette, hogy az Egyesült
Államokba történő adatátvitelre vonatkozó szabályok betartásának biztosítása érdekében az általános adatvédelmi kikötésekre támaszkodik.

Mindemellett a Google vállalatnak további garanciákat kell nyújtania az Európai Adatvédelmi Testület folyamatos útmutatásainak betartásával és
követésével.
8.2.2.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja: a látogatók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A hozzájárulás
visszavonása a visszavonásig nem befolyásolja a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
9.

Adatvédelmi szabályzatunk változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinket, ha ez a technikai fejlesztések miatt szükségessé válik. Ezekben
az esetekben adatvédelmi szabályzatot is ennek megfelelően alakítjuk ki. Ezért kérjük, vegye figyelembe adatvédelmi szabályzatunk jelenlegi
verzióját.
10. Tiltakozáshoz való jog
Ha az adatokat a jogos érdekek mérlegelése alapján dolgozzuk fel az Art. 6. bekezdés A GDPR 1 f) pontjának értelmében joga van tiltakozni, ha a
törvényi előírások teljesülnek.
11. További jogai
Kérésre tájékoztatjuk Önt arról, hogy tároltunk-e Önről adatokat. Ha a törvényi előírások teljesülnek, akkor joga van ezekhez hozzáférni, másolatot
kérni róluk, azokat módosíttatni vagy töröltetni is.
Önnek joga van strukturált, általános és géppel olvasható formátumban is megkapni az Önre vonatkozó adatokat, amelyeket Ön rendelkezésünkre
bocsátott. Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését is, ha azt megadta, a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés
jogszerűségének sérelme nélkül.
Önnek joga van panaszt tenni az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál is, amely esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu).
12. Kérdések, javaslatok vagy panaszok esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

evoCRM Kft.
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Cím:

01-09-270640
25360174-2-43
1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ezen felül információkat, törlési és
helyesbítési kéréseket, valamint javaslatokat küldhet nekünk e-mailben az office@evocrm.hu címre.

