ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozik minden adatra, beleértve a személyes adatokat és a hozzájárulási
nyilatkozatokat is, amelyeket a Spotless Hungary Kft. - 1118 Budapest, Rétköz utca 5. Magyarország - gyűjt.
Ez az adatvédelmi szabályzat különösen az alábbi webhely működését fedi le: www.fito.hu
Hogyan gyűjtünk adatokat
Az adatokat az alábbi különböző forrásokból gyűjtjük:
- közvetlenül Öntől (például űrlapok kitöltésén keresztül);
- az Ön webhelyünkön tett látogatásából (cookie-k, vagy más technológia segítségével. További információért kérjük,
nézze meg lejjebb a cookie-kra vonatkozó bejegyzést);
- eseményekről, nyereményjátékokról és egyéb promóciókról, amelyekben Ön részt vett;
- piackutatásokból;
- e-mailekből melyeket Ön nekünk küldött;
- honlapunkon lévő fórumokon való részvételből.
Milyen adatokat gyűjtünk
Olyan adatokat gyűjtünk Önről, mint például: név, cím, nem, foglalkozás, születési dátum, telefonszám, e-mail cím,
város, ország, irányítószám, felhasználónév és jelszó és minden egyéb adat melyet Ön közvetlenül megoszt velünk a fent
említett csatornák valamelyikén, vagy a megadott adatok összegzése során jut tudomásunkra.
Hogyan használjuk fel az Ön adatait
Különböző felhasználásra gyűjtjük az adatokat, mint például:
-

hogy feldolgozzuk az Ön regisztrációját a webhelyünkön
hogy jogi, közigazgatási vagy szerződéses kötelezettségeinknek eleget tegyünk
hogy válaszoljunk az Ön kéréseire
marketing és reklám tevékenység céljára, az Ön előzetes hozzájárulásával, vagy a korábban tőlünk vásárolt
termékek és szolgáltatásokhoz kacsolódóan
adatait név nélkül üzleti és piaci elemzésekhez használjuk fel
az Ön kérésére levelezőlistákra és hírlevelekre való feliratkozáshoz
hogy amennyiben szeretne lehetőséget biztosítsunk Önnek a fórumainkon való részvételre
hogy részt vehessen akcióinkban, nyereményjátékaikon az Ön kérésére
mintaküldéshez, kedvezményekhez és ajándékokhoz az Ön kérésére
hogy információkat szolgáltasson számunkra az Ön önéletrajzát, karrierjét illetően

Miért van szükségünk az Ön adataira
Meglátogathatja webhelyünket regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is.
Azonban annak érdekében, hogy kérésire válaszolni tudjunk
nyereménytékainkban szükségünk van néhány személyes adatára.
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Bizonyos esetekben az Ön személyes adatai, még akkor is, ha nem szükségesek, segítségünkre lehetnek a felhasználói
navigáció javításában vagy, hogy olyan termékeket és ajánlatokat kínáljuk Önnek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy
érdekesek lehetnek az Ön számára.
Továbbá szükségünk lehet néhány személyes adatára, hogy válaszoljunk az Ön kéréseire vagy, hogy eleget tegyünk a
törvényben meghatározott követelményeknek, vagy szerződéseses kötelezettségeinknek. Ezek a személyes adatok az
alábbiak lehetnek:

-

név, születési dátum, telefonszám és cím, ahova mintát, kedvezményeket, ajándékot küldhetünk Önnek
e-mail cím a válaszadáshoz, vagy a levelezőlistánkra és hírlevelünkre való feliratkozáshoz
e-mail cím és felhasználónév amennyiben Ön úgy dönt, hogy regisztrál webhelyünkön
információk az ön karrierjéről, vagy önéletrajzáról.

Még ha nem kifejezetten szükségesek, akkor is kérhetünk további információkat (mint például nem, foglalkozás, stb.)
amennyiben hasznosak lehetnek a fent említett okokból.
Személyes adatok szolgáltatása marketing vagy piackutatási célra nem szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk
az Ön számára.
Cookie-k
Annak érdekében, hogy webhelyünk a lehető leghatékonyabban működjön cookie-kat és egyéb technológiákat
használunk. Ezeken a technológiákon keresztül olyan adatokat gyűjthetünk Önről, mint például: az Ön által használt
böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája, az Ön Internet Protokol („IP”) címe, a mi webhelyünket
megelőzően megtekintett webhely, a mi webhelyünkön megtekintett oldalak és az ország ahonnan Ön csatlakozott. Más
azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg.
Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, az Ön kérésére cookie-kat használhatunk, hogy felismerjük Önt, mint regisztrált
felhasználót és megkönnyítsük a hozzáférést minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja webhelyünket. A
cookie-k továbbá lehetővé teszik, hogy Önnek e-kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtsunk úgy, mint termékek hozzáadása
az Ön kosarához és a korábban kiválasztott termékek megtartása a kosárban.

A Közösségi média funkciók, (az olyanok, mint például a „like” gomb az interneten) cookie-kat használnak, amelyeket
harmadik fél kezel. Kérjük olvassa el a vonatkozó rendelkezéseket a közösségi média felületen.
Önnek lehetősége van letiltani, vagy blokkolni minden cookie-t, vagy törölni a már beállított cookie-kat.
Marketing
Az Ön előzetes és kifejezett beleegyezésével személyes adatait olyan marketing tevékenységekre is felhasználhatjuk, mint
például információküldésre a termékeinkről és szolgáltatásainkról, melyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek az
Ön számára, e-mailben, telefonon, sms-ben, mms-ben, postai vagy egyéb úton. Ön bármikor jelezheti felénk, ha a
továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing kommunikációs célokra használjuk fel. Ezt megteheti az Önnek
küldött e-mailben a „leiratkozás” linkre kattintva, vagy kérheti e-mailben az info@fito.hu címen.
Abban az esetben, ha Ön már megvásárolta termékünket vagy igénybe vette szolgáltatásunkat, személyes adatait
felhasználhatjuk, hogy e-mailben tájékoztassuk hasonló termékekről és szolgáltatásokról, melyek érdekelhetik Önt.
Ebben az esetben is bármikor leiratkozhat az e-mailben található „leiratkozás” hivatkozásra kattintva, vagy a leiratkozást
kérheti e-mailben az info@fito.hu címen.
Közösségi Média
Webhelyeinken integrálva lehetnek olyan közösségi média plug-in-ek, mint például Facebook, Twitter, Google+.
Amennyiben webhelyünk közösségi média plug-in-t tartalmaz, azt minden esetben egyértelműen jelezzük.
Különböző módon létesíthet kapcsolatot az Ön közösségi média fiókjaival, például bejelentkezhet a webhely segítségével
a közösségi média platformra; nyereményjátékban, vagy más eseményben való részvétellel; vagy webhelyünkön a „like”
(kedvel) vagy „share” (megoszt) gombra kattintva.
Kérjük, ne feledje, hogy a közösségi média platformok, nem tárgyai a mi adatvédelmi szabályzatunknak. Amikor Ön
közösségi média plug-in-en keresztül jelentkezik be, személyes adatait a közösségi média platformok gyűjtik össze,
használják fel és osztják meg, a saját adatvédelmi szabályzatuk alapján.
Az Ön által megosztott információkat felhasználhatjuk annak érdekében, hogy válaszoljunk a kérésére.

Nem vállalunk felelősséget és nem kontrolláljuk, továbbá nem a mi véleményünket tükrözik a felhasználók által a
fórumainkon közzétett bejegyzések. Mindazonáltal, ha egy másik felhasználó személyes információkat, vagy adatokat
közöl Önről, az Ön beleegyezése nélkül, akkor Ön jelezheti nekünk e-mailben, hogy jogsértés történt és mi megtesszük a
megfelelő intézkedéseket az Ön személyes adatainak a védelme érdekében.
Anyavállalat
Adminisztrációs célból, vagy a jogszabályi követelményeknek és a szerződéses kötelezettségeinek eleget téve szükséges
lehet, hogy az általunk gyűjtött információt anyavállalatunkkal megosszuk vagy átadjuk részükre.
Amennyiben vállalatunk vagy anyavállalatunk megszűnne, vagy csődbe menne, eszközei eladásra kerülnének, vagy
összeolvadna egy másik szervezettel az Ön adatai átkerülnek egy a szervezetünkhöz nem tartozó személyhez.
Harmadik felek
Az Ön előzetes beleegyezése nélkül nem adjuk el, nem adjuk át, vagy nem fedjük fel az Ön személyes adatait harmadik
fél előtt.
Bizonyos esetekben felfedhetjük az Ön személyes adatait, például bírósági végzésre válaszolva, vagy más jogi
megkeresés esetén; abban az esetben, ha jogi követelmény, hogy felfedjük az adatokat; vagy ha jóhiszemű
meggyőződésünk, hogy olyan vészhelyzet áll fenn, amely veszélyt jelent az Ön vagy más személy biztonságára; vagy
amikor szükséges jogaink védelme érdekében, vagy annak érdekében, hogy az Ön által igényelt szolgáltatást tudjuk
nyújtani; továbbá szükség esetén jogi tanácsadás kéréséhez; illetve minden olyan esetben amikor az országos törvényi
előírásoknak, vagy az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés ezt megköveteli.
Határon túli adatáramlás
Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.
Linkek más webhelyekre
Webhelyünk linkeket tartalmazhat harmadik fél webhelyeire. Ezeknek a webhelyeknek különböző adatvédelmi
szabályzattal kell rendelkezniük. Javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze ezeket a szabályzatokat annak érdekében, hogy
tisztában legyen jogaival. Nem vagyunk felelősek ezekért az adatvédelmi szabályzatokért, mivel nem a mi ellenőrzésünk
alatt állnak.
Az Ön jogai
Ön bármikor elérheti és megtekintheti személyes adatait, feltéve, hogy igazolja felénk személyazonosságát, egy csekély
adminisztrációs díj ellenében, mely legfeljebb 10 Angol Font lehet. Kérésére helyesbítjük, javítjuk, frissítjük, módosítjuk,
vagy töröljük a nem teljes, pontatlan, vagy elavult adatokat. Kérheti tőlünk, hogy tegyük anonimmé, vagy töröljük az Ön
adatait, amennyiben jogellenesen gyűjtöttük, vagy dolgoztuk fel azokat, vagy tárolásuk szükségtelen. Továbbá azt is
kérheti tőlünk, hogy adatainak feldolgozását szüntessük meg, amennyiben ez jelentős kárt, vagy veszélyt okoz, vagy
okozhat és az adatfeldolgozás jogalap nélküli.
Archiválási célból minden adatot off-line formában, valamint az országos előírások, vagy adatvédelmi törvények által
előírt más módon tárolhatunk.
Módosítások
Jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosíthatjuk oly módon, hogy a felülvizsgált adatvédelmi szabályzatot
feltöltjük webhelyünkre. Kérjük, időnként nézze át az adatvédelmi szabályzatot, különösen az előtt, hogy bármilyen
személyes adatot megad. A módosított verzió attól a naptól lesz érvényes, hogy webhelyünkön közzétesszük. Azáltal,
hogy Ön tovább használja webhelyünket, automatikusan elfogadja a módosításokat. Személyes adatit kizárólag arra a
célra használjuk fel, amire gyűjtöttük, nem használjuk fel más célra az Ön előzetes jóváhagyása nélkül.

Kapcsolat
Amennyiben jogait szeretné gyakorolni, problémája vagy aggálya lenne személyes adataival kapcsolatban kérjük,
keressen meg minket írásban az alábbi elérhetőségeken:
Spotless Hungary Kft., 1118 Budapest, Rétköz utca 5. Magyarország,
e-mail: info@fito.hu

