Adatvédelmi Nyilatkozat

A Gershoj Energia Kf álaá ezeál szeméáyes adalo le inlelében bizlosílani
Enne érde ében l jé ozlalni ív nja ügyfeáeil és parlnereil (érinlete k az
ezeáéséne részáeleirőá. E l jé ozlaló céája, hogy Önö a szeméáyes adalai
aphassana arróá, hogy a Gershoj Energia Kf. miáyen feáléleáe és garanci
adalai al.

ív nja az adal ezeáés jogszerűségél.
álaáu megadot szeméáyes adalo
megad sa eáőt megfeáeáő inform ció al
meááet, mennyi ideig ezeái szeméáyes

Adal ezeáő megnevezése:
Gershoj Energia Kf.
Szé heáy: 2890 Tala, Ady Endre u. 13.
Nyiáv nlarl si sz m:
Honáap: www.gershojenergia.com
E-maiá cím: info@gershojenergia.com
Teáefonsz m: +36 30 894 6152
Képviseáő: Gershoj Szenlpéleri Eri a
Alkalmazandó jogszabályok
-

-

az Európai Paráamenl és a Tan cs (EUk a lermészeles szeméáye ne a szeméáyes adalo ezeáése
le inlelében lörlénő védeámérőá és az iáyen adalo szabad ramá s róá, vaáaminl a 95/46/EK rendeáel
hal áyon ívüá heáyezésérőá szóáó 2016/679 rendeáele („GDPR”k;
az inform ciós önrendeá ezési jogróá és az inform ciószabads gróá szóáó 2011. évi CXII. lörvény;
a Poág ri Törvény önyvrőá szóáó 2013. évi V. lörvény;
a sz mvileárőá szóáó 2000. évi C. lörvény („Szlv.”k;
az adóz s rendjérőá szóáó 2017. évi CL. lörvény;
a gazdas gi re á mlevé enység aáapvelő feáléleáeirőá és egyes orá lairóá szóáó 2008. évi XLVIII. lörvény;
az eáe lroni us eres edeámi szoág álal so , vaáaminl az inform ciós l rsadaáommaá összefüggő
szoág álal so egyes érdéseirőá szóáó 2001. évi CVIII. lörvény;

Adatkezelések célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama
Miáyen inform ció al gyűjl a Gershoj Energia Kf..
A Gershoj Energia Kf. álaá fennlarlot Honáaphoz b r i szeméáyes adalai özáése, vaáaminl iáéle feáfedése néá üá
hozz férhel, szabadon és orá loz smenlesen szerezhel inform ció al a Honáapon l roál vaáamennyi larlaáombóá. A
weboádaáun á logal sa sor n, regiszlr ció or, emaiá-en vagy leáefonon lörlénő meg eresésün or, j lé vagy
özvéáemény ulal s or szeméáyes inform ció al gyűjlün be, pá. név, emaiá cím, posla cím, leáefomsz m, slb.
T roáju az Ön álaá á logalot lermé oádaáa al iááelve az onáine vagy leáefonon áeadot adalo al.

Hogyan haszn ája feá a Gershoj Energia Kf. a róáam gyűjlöt inform ció al.
A szeméáyes inform ció al a övel ező éppen haszn áhalju feá: A áeadot rendeáése feádoágoz s ra, leájesílésére
beáeérlve a rendeáés ááapolo róá emaiáem üádöt visszaigazoá so al, isz ááíl si inform ció al.
• Szeméáyes ommuni cióra, emaiáen, poslai úlon vagy leáefonon (eseláeg SMS-benk a lermé ein rőá,
szoág álal sain róá, versenye rőá, promóciós aj náalo róá szóáó érlesílése üádésére, ivéve ha a re á m céáú
apcsoáateávéleál megtálota sz mun ra.
• Versenye , promóció adminiszlr ciój ra és leájesílésére.

• A weboádaáun á logalóina v s rá si szo saina megérlésére.
• Arra, hogy segílsen bennün el a probáém
fejáeszlésében.
• L logalots gi mulaló és slatszt

ezeáésében, weboádaáun , lermé ein és szoág álal sain

eáemzésére.

• Weboádaáun és cégün bizlons g na és inlegril s na védeámére.
• Arra, hogy szü ség eselén apcsoáalba áéphessün Önneá.
Önne mindig megvan a áehelősége, hogy meglagadja az álaáun i üádöt mar etng inform ció fogad s l. Errőá a
“Hogyan dönlhele a promóciós ommuni ció eáfogad s róá/meglagad s róá.” fejezel aáat laá á l jé ozlal sl.
Megoszlja-e a Gershoj Energia Kf. az adalaimal m ssaá.
Az önrőá apot adalo al a övel ező módo on oszlhalju meg m ssaá:
• Az adalail oáyan szoág álaló aá oszlhalju meg a i a v s ráói adalo al ezeái és a nevün ben leájesílene
szoág álal sl, pá. promóció aá aám vaá, ommuni ció lad sa sor n, feámérése feádoágoz s n á, slb. Eze el a
szoág álaló al semmiáyen örüáménye özöt nem halaámazzu feá, hogy adalail b rmiáyen m s céára feáhaszn áj
vagy özzé legyé .
• Szü ségszerűen megoszlhalju adalail a jóhiszeműség hal rain beáüá, hogy megfeáeájün lörvénye ne vagy
hal rozalo na , hal áyos idézésne , parancsna vagy orm nyzat feáhív sna legyün eáegel, iáá. a Gershoj Energia
Kf. jogai védeámében.
Hogyan fére hozz vagy v álozlalom meg az adalaimal.
Szeméáyes adalai megv álozlal s l vagy löráésél érhet ügyféászoág áalun lóá. Vegye feá veáün a apcsoáalol a
‘Hogyan áépe Önö eá apcsoáalba.” fejezelben részáelezet eáérhelősége egyi én. Az így igényeál v álozlal so al
10 mun anapon beáüá leájesíljü .
Hogyan dönlhele a promóciós ommuni ció eáfogad s róá/meglagad s róá.
A Gershoj Energia Kf. csa abban az eselben üád i promóciós anyagol ha azl Ön engedéáyezi. Amennyiben nem
ív n promóciós inform ció al, pá. üáönáeges aj náalo al, érlé esílési a ció róá szóáó érlesílése el apni lőáün ,
érjü jeáezze ezl feáén a “Hogyan áépe Önö eá apcsoáalba.” fejezelben megadot ügyféászoág áat
eáérhelősége en.
Kérjü jeáöáje meg ponlosan a regiszlr cióhoz haszn ál leájes nevél és emaiá címél. Ha nevéne és címéne promóciós
áisl n róá vaáó löráésél éri a, adalail a “nincs apcsoáal” önyvl rba heáyezzü , tszleáelbe larlva az Ön érésél. Az
emaiáben vagy posl n ér ezet érése el 10 mun anapon beáüá doágozzu feá, ez aáat az idősza aáat még
eáőforduáhal, hogy érlesílése el ap a Gershoj Energia Kf.-lőá.
Ha meggondoája mag l és újra szerelne lőáün promóciós aj náalo al apni, a or regiszlr ájon újra, iral ozzon feá
híráeveáün re vagy jeáezze feáén az ügyféászoág áalon ereszlüá.
Hogyan védi a Gershoj Energia Kf. a gyerme e bizlons g l.
A Gershoj Energia Kf. weboádaá n 18 éven aáuái gyerme e szüáői feáügyeáel néá üá nem regiszlr áhalna ,
szoág álal sail nem vehet igénybe. A Gershoj Energia Kf. weboádaá nem gyerme e sz m ra észüál, anna szüáői
feáügyeáel néá üái haszn áala eááen nem hozlun ifejezet inléz edése el.
Hogyan haszn ája a Gershoj Energia Kf. a coo ie- al (süt k.
A coo ie belű bőá és sz mo bóá ááó inform ciócsomag, amil honáapun üád eá az Ön böngészőjéne azzaá a céááaá,
hogy eámenlse bizonyos be ááíl sail, meg önnyílse a honáapun haszn áal l és özremű ödi abban, hogy néh ny
reáev ns, slatszt ai jeááegű inform ciól gyűjlsün a á logalóin róá. A süt el haszn áhalju péád uá arra, hogy
bizonyos fun ció al haszn áhasson a weboádaáun on, az oádaá emáé ezzen az ön álaá megá logalot oávasot
oádaáa ra , l roája a be ááíl sail, feáismerje Önl ha áeg özeáebb az oádaáun ra á logal, arbanlarlsa a weboádaáun

haszn áal vaá apcsoáalos adalo al. Be ááílhalja a böngészőjél, hogy ne engedéáyezze a süt haszn áal l, iáá.
figyeámezlesse Önl a süt l roá sa eáőt, meghagyva Önne a áehelőségel arra, hogy eáfogadja vagy eáulasílja azl.
Amennyiben nem engedéáyezi a süt eáőforduáhal, hogy a az oádaáon bizonyos oádaáa nem megfeáeáő minőségben
löálene be és a feáhaszn áói éámény csö en.
Haszn á a Geshoj Energia Kf. “piieá lag”-e el.
Weboádaáun haszn á “piieá lag”-e el, ameáye apró grafi . Eze abban segílene bennün el, hogy eáemezzü az
onáine v s ráóin viseá edésél és feámérjü a weboádaáun és mar etng levé enységün halé onys g l.
Küáönböző szoág álaló segílségéveá nyomon öveljü , begyűjljü és eáemezzü eze el az adalo al.
Az oádaáun on laá áhaló “piieá lag”-e adalo al gyűjlene be az oádaá á logalots g róá, a haszn ál aá aámaz so róá,
beáső áin re vaáó atnl so róá vaáaminl egyéb, az oádaáun aá apcsoáalos a tvil sróá. Eze az adalo mag ban
fogáaáhalna inform ciól az Ön sz mílógépe IP címérőá, böngészője tpus róá, oper ciós rendszerérőá, d lum és
oádaáon eálöálöt idő adalairóá vaáaminl egyéb lechni ai inform ció róá. Adalo al aphalun az Ön álaá özveláen az
oádaáun ra atnl s eáőt á logalot oádaáróá. Ezen ívüá semmiáyen m s Ön álaá á logalot oádaá inform ciól nem
övelün nyomon.
Az emaiá-ein ben haszn ál “piieá lag”-e és süt azl hivalota figyeáni, hogy hogyan reag á az üzenelein re, mi or
apja iáá. nyilja meg azo al vagy atnl a bennü laá áhaló áin e re. A süt en és “piieá lag”-e en ereszlüá szerzet
adalail az egyéb módon szerzet adalaivaá összesílve is eáemezheljü . Eze el az inform ció al a weboádaáun
fejáeszlésére, az onáine böngészés javíl s ra, re á mjain halé onys g na meghal roz s ra és egyéb beáső üzáet
céáo ra haszn áhalju feá.
Honnan ludhalom, hogy szeméáyes adalaim bizlons gban vanna .
Minden lőáün leáhelől megleszün anna érde ében, hogy bizlons gos és ényeámes v s rá si feáléleáe el
bizlosílsun az Ön sz m ra. Az Ön szeméáyes adalaina bizlons ga és bizaámas ezeáése érde ében bizonyos fizi ai,
eáe lroni ai, szervezet és igazgal si inléz edése el vezetün be.
Mi az az adalhaá szal.
Az adalhaá szal egy inlerneles lverés amil szeméáyes inform ció áop sra lervezle . Ha oáyan szeméáyes inform ciól
érő emaiá-l ap ami úgy lűni , hogy a Gershoj Energia Kf. üádle ne v áaszoájon. Soha nem érjü , hogy emaiáben
jeászó, feáhaszn áónév, hileá rlya vagy egyéb szeméáyes inform ciól adjon meg.
Hogyan áépe Önö eá apcsoáalba.
Az adalvédeáemmeá apcsoáalos érdéseiveá, promóciós anyago fogad s vaá apcsoáalos éréseiveá vagy adal
v álozlal si éreáméveá eseláeg rendeáés áead s céáj bóá érem vegye feá veáün a apcsoáalol leáefonon, emaiá-en
vagy poslai úlon.
Gershoj Energia Kf.
2890 Tala, Ady E u. 13.
Teá.: +36 30 894 6152
Emaiá: info@gershojenergia.com
Adal ezeáés időlarlama: a szerződés ölése és a napeáem rendszere leáepíléséne megfeáeáően 2 év az adalo
megőrzése.
Webanaáit ai és hirdelés- iszoág áó üáső l rsas go
Az Adal ezeáő l jé ozlalja Feáhaszn áóil, hogy a www.gershojenergia.com weboádaá és aáoádaáai á logalots g na
méréséhez és á logalóina viseá edéséne figyeáéséhez, slatszt
észíléséhez és hirdelései eredményességéhez
Googáe Anaáytcs, Googáe Remar etng, AdWords Konverzió övelés, és Faceboo Remar etng programo al
haszn ája. A hival ozot programo a feáhaszn áó sz mílógépén ún. coo ie- al heáyezne eá, meáye feáhaszn áói
adalo al gyűjlene .

A weboádaára á logaló (Feáhaszn áó k engedéáyezi az Adal ezeáő részére a Googáe Anaáytcs, Googáe Remar etng,
AdWords Konverzió övelés, és Faceboo Remar etng programo haszn áal l. Egyben hozz j ruána feáhaszn áó
viseá edésü figyeáéséhez, öveléséhez és a programo álaá nyújlot minden szoág álal so igénybe véleáéhez az
Adal ezeáő részére. Mindeze meááet a feáhaszn áóna áehelősége van b rmi or a coo ie- adalrögzílésél és
adat roá sl a jövőre vonal ozóan áetálani a áente szerinl.
T jé ozlalju feáhaszn áóin al, hogy a Googáe Anaáytcs, Googáe Remar etng, AdWords Konverzió övelés, és
Faceboo Remar etng programo be ááíl sai és haszn áala leájes mérlé ben megfeáeáne az adalvédeámi halós g
öveleáményeine . A Googáe l jé ozlal sa szerinl a Googáe Anaáytcs főáeg eáső féálőá sz rmazó coo ie- segílségéveá
jeáent a webheáyén áélrejöt á logalói inlera ció al. Eze a coo ie- csa szeméáyazonosíl sra aá aámaláan
inform ció al rögzílene . A böngésző nem oszlj meg a saj l coo ie- al a domaine özöt.
Google Analytcs: Az Adal ezeáő a Googáe Anaáytcs programol eásősorban slatszt i eáő ááíl s hoz haszn ája,
löbbe özöt méri veáe amp nyai eredményességél. A program haszn áal vaá az Adal ezeáő fő énl arróá szerez
inform ciól, hogy h ny á logaló eresle feá Weboádaá l, és a á logaló mennyi idől löálöte a Weboádaáon. A
program feáismeri a á logaló IP címél, ezérl ludja övelni, hogy a á logaló visszalérő vagy új á logaló-e, lov bb
övelhelő, hogy a á logaló miáyen ulal let meg a Weboádaáon és hova áépet be. Eze bőá az adalo bóá szeméáyes
adal azonban nem nyerhelő. A Googáe Anaáytcs levé enységérőá bővebben it l jé ozódhal:
htps://googáe.hu/inlá/hu/poáicies/privacy
Google AdWords konverziókövetés: A Googáe AdWords onverzió övelés céája, hogy az Adal ezeáő mérni ludja az
AdWords hirdelése halé onys g l. Ezl a Feáhaszn áó sz mílógépén eáheáyezet coo ie- segílségéveá leszi, ameáy 30
napig áélezi , és nem gyűjl szeméáyes adalo al.
Facebook Remarketng:
Az adalgyűjlés lénye, a ezeál adalo

öre:

Faceboo /Googáe+/Twiter/Pinleresl/Youlube/Inslagram slb. özösségi oádaáa on regiszlr ál neve, iááelve a
feáhaszn áó nyiáv nos profiá épe.
Az érinlete öre: Vaáamennyi érinlet, a i regiszlr ál a Faceboo /Googáe+/Twiter/Pinleresl/Youlube/Inslagram
slb. özösségi oádaáa on, és „á j oála” a weboádaál.
Az adalgyűjlés céája: A özösségi oádaáa on, a weboádaá egyes larlaámi eáemeine , lermé eine , a cióina vagy
mag na a weboádaána a megoszl sa, iááelve „á j oá sa”, népszerűsílése.
Az adal ezeáés időlarlama, az adalo löráéséne hal rideje, az adalo megismerésére jogosuál áehelséges
adal ezeáő szeméáye és az érinlete adal ezeáésseá apcsoáalos jogaina ismerlelése: Az adalo forr s róá, azo
ezeáésérőá, iááelve az lad s módj róá, és jogaáapj róá az adot özösségi oádaáon l jé ozódhal az érinlet. Az
adal ezeáés a özösségi oádaáa on vaáósuá meg, így az adal ezeáés időlarlam ra, módj ra, iááelve az adalo löráési és
módosíl si áehelőségeire az adot özösségi oádaá szab áyoz sa vonal ozi .
Az adal ezeáés jogaáapja: az érinlet ön énles hozz j ruá sa szeméáyes adalai ezeáéséhez a özösségi oádaáa on. Az
Adal ezeáő a Faceboo remar etng piieáél haszn ája a Faceboo -hirdelése halé onys g na növeáésére, ún.
remar etng áisla épílése céáj bóá. gy a Weboádaá megá logal sa ul n üáső szoág álaló - péád uá a Faceboo inlerneles webheáye en hirdelése el jeáenílhel meg. A remar etng áisl nem aá aámasa szeméáyazonosíl sra. A
á logaló szeméáyes adalail nem larlaámazz , iz róáag a böngésző szofverl azonosílj . Adalvédeámi szab áyo
szeméáyes be ááíl sai: htps://ww.faceboo .com/aboul/privacy
Az Adal ezeáő fennlarlja mag na a jogol, hogy a Weboádaá, iááelve jeáen Szab áyzal larlaám ban b rmi or
v álozlal so al esz özöájön. Az a lu áis Szab áyzalróá a Feáhaszn áó a Weboádaá „Adalvédeámi és Adal ezeáési
Szab áyzal” része aáat l jé ozódhal foáyamalosan.
A remar etng, onverziós és övelő- ódo aá apcsoáalos l jé ozlal s Minden a főoádaába és minden aáoádaába
övelő ódo vanna beüálelve:

-Googáe anaáytcs ód -Googáe adwords remar etng ód -Googáe adwords onverzió övelő ód -Faceboo
remar etng ód -Faceboo onverzió övelő ód A honáapun ra ér ező á logaló IP-címél Googáe és Faceboo
rögzít, és a á logal sl övelő 30 napban hirdelése el ín á feá Googáe dispáay h áózalon, Faceboo üzenő faáon.
A jogszab áyi h tér és jogaáap: Az adal ezeáés h terél az inform ciós önrendeá ezési jogróá és az
inform ciószabads gróá szóáó 2011. évi CXII. lörvény (Infolv.k és az eáe lroni us eres edeámi szoág álal so ,
vaáaminl az inform ciós l rsadaáommaá összefüggő szoág álal so egyes érdéseirőá szóáó 2001. évi CVIII. lörvény
rendeá ezései jeáent . Az adal ezeáés jogaáapja az Infolv. 5. § (1k be ezdés ak ponlj vaá összhangban az Ön
hozz j ruá sa.
Ön a honáap haszn áal vaá hozz j ruá s l adja ahhoz, hogy az emáílet ódo az Ön sz mílógépén l roáódjana és
ahhoz az Adal ezeáő hozz férhessen. A ódo főszab áy szerinl 30 napig l roáódna , Ön ugyana or a böngésző
program segílségéveá be ááílhalja és megg loáhalja a ódo aá apcsoáalos levé enységel. Feáhívju azonban
figyeámél arra, hogy ez ulóbbi eselben, a ódo haszn áala néá üá eáőforduáhal, hogy nem áesz épes haszn áni a
weboádaá minden szoág álal s l.
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
A gazdas gi re á mlevé enység aáapvelő feáléleáeirőá és egyes orá lairóá szóáó 2008. évi XLVIII. lörvény 6. §-a
érleámében Feáhaszn áó eáőzelesen és ifejezeten hozz j ruáhal ahhoz, hogy Szoág álaló re á maj náalaivaá, egyéb
üádeményeiveá a regiszlr ció or megadot eáérhelőségein meg eresse.
Tov bb Ügyféá a jeáen l jé ozlaló rendeá ezéseil szem eáőt larlva hozz j ruáhal ahhoz, hogy Szoág álaló a
re á maj náalo üádéséhez szü séges szeméáyes adalail ezeáje.
Adal ezeáés céája: a híráevéáre feáiral ozó rendszeres l jé ozlal sa a áegújabb híre rőá, a ció róá
Kezeál szeméáyes adalo : név (csaá d- és ulónévk, e-maiá cím
Adal ezeáő a megadot szeméáyes adalo al a fenl meghal rozot céáo lóá eálérő céáo ra nem haszn ája, iááelve
haszn áhalja feá.
Adal ezeáés időlarlama: a híráevéárőá lörlénő áeiral oz s napj ig
Az adal ezeáés sor n igénybe vet adateádoágozó:
MaiáChimp
The Roc el Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suile 5000
Aláanla, GA 30308 USA
Az adal ezeáés jogaáapja: az érinlet ön énles hozz j ruá sa, az Infolv. 5. § (1k be ezdése, és a gazdas gi
re á mlevé enység aáapvelő feáléleáeirőá és egyes orá lairóá szóáó 2008. évi XLVIII. lörvény 6. § (5k be ezdése:
A re á mozó, a re á mszoág álaló, iááelve a re á m özzélevője a hozz j ruá sban meghal rozot örben a n áu
hozz j ruáó nyiáal ozalol levő szeméáye szeméáyes adalairóá nyiáv nlarl sl vezel. Az ebben a nyiáv nlarl sban
rögzílet - a re á m címzetjére vonal ozó - adal csa a hozz j ruáó nyiáal ozalban fogáaála na megfeáeáően, anna
visszavon s ig ezeáhelő, és harmadi féá sz m ra iz róáag az érinlet szeméáy eáőzeles hozz j ruá s vaá adhaló l.
Jogorvoslat
1. Feáhaszn áó tála ozhal szeméáyes adal na

ezeáése eááen, ha

ak a szeméáyes adalo ezeáése vagy lov bbíl sa iz róáag az Szoág álalóra vonal ozó jogi öleáezetség
leájesíléséhez, vagy az Szoág álaló, adal lvevő vagy harmadi szeméáy jogos érde éne érvényesíléséhez szü séges,
ivéve, ha az adal ezeáésl lörvény rendeále eá;

bk lörvényben meghal rozot egyéb eselben.
2. Szoág álaló a tála oz sl a éreáem benyújl s lóá sz mílot áegrövidebb időn beáüá, de áegfeájebb 15 nap aáat
megvizsg ája, anna megaáapozots ga érdésében dönlésl hoz, és dönlésérőá a éreámezől ír sban l jé ozlalja. Ha
az Szoág álaló az érinlet tála oz s na megaáapozots g l meg ááapílja, az adal ezeáésl - beáeérlve a lov bbi
adateávéleál és adatov bbíl sl is - megszünlet, és az adalo al z roája, vaáaminl a tála oz sróá, lov bb az anna
aáapj n let inléz edése rőá érlesít mindazo al, a i részére a tála oz ssaá érinlet szeméáyes adalol or bban
lov bbílota, és a i öleáese inléz edni a tála oz si jog érvényesílése érde ében.
3. Amennyiben a Feáhaszn áó Szoág álalóna a meghozot dönléséveá nem érl egyel, az eááen - anna
sz mílot 30 napon beáüá - bírós ghoz forduáhal. A bírós g soron ívüá j r eá.

özáésélőá

4. Az adal ezeáő eseláeges jogsérlése eááen panasszaá a Nemzet Adalvédeámi és Inform ciószabads g Halós gn á
áehel éáni:
Nemzet Adalvédeámi és Inform ciószabads g Halós g
1125 Budapesl, Sziá gyi Erzsébel fasor 22/C.
Leveáezési cím: 1530 Budapesl, Poslafió : 5.
Teáefon: +36 -1-391-1400
Fai: +36-1-391-1410
E-maiá: ugyfeászoágaáal@naih.hu

Frissílve: 2018.05.24.

