Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft. adatvédelmi
nyilatkozata.
A Celsius Építőanyag-Kereskedelmi Kft. tiszteletben tartja az Ön személyiségi
jogait.
Ez az Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti adatkezelési gyakorlatunkat és azokat a
lehetőségeket, amelyek meghatározzák, hogyan gyűjthetünk adatokat Önről és internetes
tevékenységéről, valamint hogyan használhatjuk fel azokat. Ez a nyilatkozat mindig elérhető
a www.celsiuskft.hu webhelyünkön.
A Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft. (továbbiakban Celsius) titoktartási irányelveinek és
szabványainak kialakításaikor tiszteletben tartjuk és figyelembe vesszük a jelen szabályozás
összes főbb irányelvét és keretrendszerét, beleértve a magánélet védelméről és a személyes
adatok áramlásáról szóló irányelveket, a NAIH adatvédelmi keretrendszerét.
A Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft. jelen nyilatkozatban leírt adatvédelmi gyakorlatai
megfelelnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi
szabályrendszerének, így az átláthatóság, a felelősségre vonhatóság, valamint a személyes
adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos választási lehetőség biztosítása iránti
követelményeknek.

Az adatvédelmi nyilatkozat hatásköre
Ez az adatvédelmi nyilatkozat minden, a Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft. tulajdonát
képező webhelyre, tartományra, alkalmazásra és termékre érvényes.

Nem Celsius-webhelyekre mutató hivatkozások
A Celisus Építőanyag-Kereskedő Kft.-webhelyek és szolgáltatások az Ön kényelme és
tájékoztatása érdekében harmadik féltől származó alkalmazásokra, termékekre és
szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat is megjeleníthetnek. Ha rákattint ezekre a
hivatkozásokra, akkor elhagyja a Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft. webhelyét. A Celsius
nem felügyeli ezeket a webhelyeket és azok adatvédelmi gyakorlatát, amely eltérhet a Celsius
gyakorlatától. A harmadik felek webhelyeit semmilyen módon nem képviseljük, és nem adjuk
hozzájuk a hozzájárulásunkat. A Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft. adatvédelmi nyilatkozata
nem vonatkozik az Ön által a harmadik feleknek megadott vagy a harmadik felek által
gyűjtött személyes adatokra. Érdemes átnézni minden webhely adatvédelmi irányelveit,
mielőtt személyes adatainak rögzítését és felhasználását engedélyezné.
Emellett olyan közösségi szolgáltatásokat is biztosítunk, amelyek lehetővé teszik adatainak
megosztását közösségi hálózatokon, valamint azt, hogy a különböző közösségi oldalakon
kapcsolatba lépjen a Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft.-vel. A szolgáltatástól függően ez az
adatai összegyűjtését, illetve megosztását eredményezheti. Azt javasoljuk, tekintse át a
közösségi oldalak adatvédelmi irányelveit és beállításait annak megismeréséhez, hogy ezek a
webhelyek milyen adatokat gyűjthetnek, használhatnak fel és oszthatnak meg Önről.

Személyes adatok gyűjtése
A Celsius abból a célból gyűjti, exportálja és használja fel a személyes adatokat, hogy jobb
szolgáltatást nyújthasson, valamint hogy személyre szabhassa a kommunikációt. Az
adatgyűjtés megfelelő értesítéssel és jóváhagyással mellett történik, szükség esetén az
adatvédelmi hatóságok előírásainak megfelelően.
A Celsius adatokat kérhet, például:
• termékek vagy szolgáltatások megrendelése, aktiválása és regisztrálása
• információkérés
• marketing- és terméktámogatás
• nyereményjátékokban és felmérésekben való részvétel
• állásjelentkezések
A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok a többek között a következők lehetnek:
• kapcsolattartási információ, például név, cím, telefonszám és e-mail cím
• pénzügyi információk, például a hitelkártyája/bankkártyája száma, illetve más számlázási
adatok
• fizetés, illetve állami szerv által kiadott azonosítószám
• egyéb egyedi információk, például a felhasználói azonosítók és jelszavak, az előnyben
részesített termékek és szolgáltatások, a kapcsolat-felvételi beállítások, a tanulmányi és
szakmai háttér, valamint az álláskereséssel kapcsolatos adatok.
Ha személyes adatokat, többek között fényképeket oszt meg, tesz közzé bejegyzésben vagy
hozzászólásban, illetve jelzi érdeklődését vagy panaszát a Celsius webhely bármely nyilvános
fórumán, közösségi oldalon, blogon vagy más hasonló fórumon, vegye figyelembe, hogy az
összes megosztott adat olvasható, megtekinthető, gyűjthető és használható lesz a fórumok
többi felhasználója számára, továbbá használatukkal felkereshetik Önt, kéretlen üzeneteket
küldhetnek, és más olyan célokra használhatják, amelyeket sem Ön, sem a Celisus nem tud
befolyásolni. A Celsius nem felelős azokért a személyes adatokért, amelyeket ezeken a
fórumokon megad.

Az Ön által megadott adatok mellett a Celsius automatikus adatgyűjtő eszközökkel (például
webes jelzőkkel, cookie-kkal és beágyazott webhivatkozásokkal) adatokat gyűjthet a Celsius
webhelyeinek, webes alapú alkalmazásainak, és a Celsius nevében más vállalatok által
üzemeltett webhelyek használata közben. Ezek az eszközök olyan forgalmi adatokat
gyűjtenek, amelyeket a böngészője küld el egy webhelynek, mint például a böngésző típusa és
nyelve, a hozzáférési idők, valamint annak a webhelynek a címe, amelyről érkezett. Emellett
adatokat gyűjthetnek az internet protokoll (IP) címről, az egyedi eszközazonosítóról, a
kattintási útról (azaz hogy mely oldalakat tekint meg, milyen hivatkozásokra kattint rá,
valamint milyen tevékenységeket végez a Celsius webhelyein vagy a Celsius nevében más
által üzemeltetett webhelyekkel kapcsolatban), valamint a termékek adatairól. A Celsius
ezeket az automatikus adatgyűjtő eszközöket a Celsius által küldött e-mailekben és más

kapcsolattartási formák során is használhatja, így a Celsius akkor is gyűjthet adatokat ezekkel
az eszközökkel, amikor Ön megnyitja az e-mailt, vagy rákattint egy hivatkozásra az emailben.

Az adatok felhasználása
A Celsius által gyűjtött információval megismerhetjük igényeit és érdeklődési körét.
A Celsius a következőkre használhatja fel az adatait:
• egy tranzakció vagy megrendelés végrehajtásához nyújtott segítség
• a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció
• szolgáltatások és támogatás biztosítása vagy fejlesztése
• új szolgáltatások és azok előnyeivel kapcsolatos tájékoztatás
• személyes promóciós ajánlatok
• az Önnek kommunikált tartalmak kiválasztása
• Celsius webhelyek testre szabása
• marketingtevékenységeinek, hirdetéseinek és a Celsius nevében más vállalat által
üzemeltetett webhelyeinek teljesítmény felmérése
• nyereményjátékokban és felmérésekben való részvétel biztosítása
• Celsius termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kapcsolatfelvétel
A hitelkártyaadatokat kizárólag a kifizetések feldolgozásához és a csalások megelőzése
érdekében használjuk fel. A hitelkártyaadatokat, az állami szervek által kiadott
azonosítószámokat az egyéb bizalmas személyes adatokat a Celsius, illetve a Celsius számára
pénzügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató semmilyen más célra nem használja fel. Az adatokat
csak a szolgáltatás biztosításához szükséges ideig tároljuk, kivéve ha felkér minket, hogy
megtartsuk a hitelkártya adatait a jövőbeli vásárlásokhoz.

Az adatok megosztása
A Celsius nem értékesíti és nem adja bérbe személyes adatait másoknak, kivéve a jelen
Nyilatkozatban leírt eseteket. A Celsius a következő módokon osztja meg a személyes
adatokat:
A Celsius szolgáltatókat vesz igénybe, amelyek teljes termékeket, szolgáltatásokat és
ügyfélmegoldásokat szállítanak, illetve részt vesznek a Celsius marketing- és kommunikációs
kezdeményezéseiben. Ezek a szolgáltatók és beszállítók lehetnek például hitelkártyafeldolgozók, ügyféltámogatást és élő támogatást nyújtó szakemberek, marketing- és e-mailes
szolgáltatók, automatikus adatfeldolgozók és szállítóvállalatok. A beszállítók és szolgáltatók
szerződéses kötelezettsége a Celsius-tól kapott adatok bizalmas és biztonságos kezelése, és
kizárólag a Celsius-nak nyújtott szolgáltatás elvégzéséhez használhatják fel azokat.

A jelen a nyilatkozatban leírtak kivételével a Celsius nem osztja meg a neki átadott személyes
adatokat a harmadik felekkel az Ön engedélye nélkül, kivéve a következő célokat: a
rendvédelmi és kormányzati hatóságok jogilag megalapozott információkéréseinek
megválaszolása; bármilyen törvény, szabályozás, idézés vagy végzés teljesítése; biztonsági
fenyegetések, csalás vagy más kártékony tevékenység megelőzése vagy vizsgálata; a Celsius
vagy jogainak és tulajdonának érvényesítése vagy védelme; vagy a Celsius alkalmazottak és
a Celsius birtokában lévő területeken tartózkodó, illetve azokat használó harmadik felek
személyes biztonságának védelme ha azt a vonatkozó jogszabályok előírásai lehetővé teszik,
illetve megfelel azoknak.

A személyes adatok biztonsága
Az illetéktelen hozzáférés és információközlés megakadályozása, az adatok pontosságának
fenntartása, az adatok megfelelő használatának biztosítása, valamint a begyűjtött és
feldolgozott információ védelme érdekében a Celsius indokolt és megfelelő fizikai, műszaki
és adminisztratív eljárásokat alkalmaz. A Celsius kizárólag olyan adatokat őriz meg,
amelyeket a helyi jogszabályok megkövetelnek vagy engedélyeznek, csak addig, ameddig
ezek jogszerű üzleti célokat szolgálnak.

A Nyilatkozat módosításai
Ha módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatunkat, akkor a módosított, frissített keltezésű
nyilatkozat a www.celsiuskft.hu oldalon jelenik meg.
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