Adatkezelési szabályzat
Az xcopy.hu kiadója (a továbbiakban Kiadó) tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő
jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi törvények előírásainak betartása érdekében. Az
adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogyan használjuk fel a
birtokunkban lévő személyes adatait, és hogy miként tudja módosítani vagy töröltetni velünk
ezeket az adatokat.

A Kiadó kötelezettségei
A Kiadó csak olyan személyes adatokat gyűjt, amelyeket ügyfeleink önként megadnak. A
Kiadó ezeket az adatokat arra használja, hogy segítségükkel az ügyfél által igényelt
szolgáltatást nyújtson vagy az ügyfél által igényelt információt adjon termékeiről és
szolgáltatásairól. Ennek során előfordul, hogy e-mailen, telefonon, SMS-ben vagy levélben
kapcsolatba lépünk Önnel. Promóciós ajánlatok esetén a folyamat magában foglalhatja az Ön
jogosultságának ellenőrzését és egyéb adminisztratív jellegű tájékoztatást is. A Kiadó a
személyes adatokat átadhatja a vele kapcsolatban álló más vállalatoknak és/vagy olyan egyéb
partnereknek, amelyek a Kiadó megrendelése alapján meghatározott szolgáltatásokat látnak
el. Az ilyen feltételek mellett átadott adatok csak az adatgyűjtés céljával megegyező módon és
csak az Adatvédelmi nyilatkozat által meghatározott célra használhatók fel.

Tájékoztatás ajánlatokról, szolgáltatásokról és
termékekről
Amennyiben Ön jelezte, hogy szeretne ilyen információt kapni, akkor a Kiadó, illetve a vele
kapcsolatban álló vagy általa szerződésben megbízott másik vállalat kapcsolatba léphet Önnel
e-mailben vagy más módon (postai úton vagy telefonon, amennyiben ezek az elérhetőségei
rendelkezésünkre állnak), hogy szolgáltatásainkról, termékeinkről vagy a Kiadóhoz és
termékeihez/szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó ajánlatokról tájékoztatást nyújtson.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretne ilyen információt kapni, akkor ezt a döntését a
Kiadó központjának jelezheti az info@xcopy.hu e-mail címre küldött levélben.

Cookie-k és adatfigyelés
A Kiadó információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt
az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet az Ön
böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor visszatér a webhelyünkre, a
kiszolgáló számítógépünk automatikusan felismeri a cookie-t, ezzel információt ad számunkra
az Ön legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám
ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha Ön úgy dönt,
hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyünk szolgáltatásainak többségét akkor is
használni tudja. A Kiadó azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző
részeinek népszerűségét és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött
információt nem csatoljuk a személyes adatokhoz.
A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi
szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén

előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata
szükséges.

Adatok védelme és nyilvánosságra hozatala
A Kiadó biztonsági intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait. A szükséges helyeken
titkosítást alkalmazunk, és tűzfalak alkalmazásával gátoljuk meg, hogy harmadik fél elérje az
Ön személyes adatait.
A vonatkozó törvényi előírások betartása és a hatóságok törvényes kéréseinek teljesítése
érdekében a Kiadó fenntartja a jogot, hogy megkeressen és nyilvánosságra hozzon a
birtokában lévő személyes adatokat, ha ezt a működés fenntartása, valamint az ügyfelek és a
Kiadó védelme megkívánja. A Kiadó fenntartja a jogot arra is, hogy harmadik félnek
kiszolgáltasson személyes adatot, amennyiben a webhelyünk vagy szolgáltatásaink Ön általi
használatával kapcsolatban panasz érkezik hozzánk.

Jogok
Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk tárolt személyes adatainak javítását, frissítését és
törlését kérje, ehhez írjon a következő e-mail címekre: info@xcopy.hu.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása
után adunk tájékoztatást. A Kiadó fenntartja a jogot arra, hogy ilyen esetekben kis összegű
adminisztrációs díjat számítson fel.

Időtartam
A Kiadó csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig erre az Ön által igényelt
termékek és szolgáltatások biztosításához szükség van, vagy a törvény által előírt további
időtartamig.

A nyilatkozat megváltoztatása
A Kiadó fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsa. Az Ön
személyes adatainak felhasználást érintő változtatásokról tájékoztatjuk Önt.

Egyéb adatok
Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása az Európai Gazdasági Térség
területén kívüli helyszínen történik. A feldolgozás célja kizárólag a fent leírt tevékenységek
valamelyike, vagy csoportos adminisztráció. A tevékenység során az adatokat az Európai
Gazdasági Térség területén kívüli helyszínre juttatjuk. A Kiadó biztosítja Önt, hogy adatainak
mozgatása esetén minden szükséges intézkedést megtesz és szigorú ellenőrzést tart fenn
annak érdekében, hogy az Ön adatainak bizalmasságát és biztonságát megőrizze, és ezen
tevékenységét az adatvédelmi törvényeknek megfelelő módon végzi.

