Adatvédelmi nyilatkozat
hatályos: 2018.05.25-től

1.Bevezetés
Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General
Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a szolgáltatásokat igénybe

vevő természetes személyek Gutter Richárd EV. valamennyi szolgáltatásának igénybe vétele előtt
megismerjék milyen személyes adataikat kezelik, hogyan történik a személyes adataik kezelése,

milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen adatkezelési gyakorlatot
folytat a szolgáltató, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében,
adataikat milyen célból és hová továbbíthatják.
Az adatkezelés jogalapja:Az Ügyfél hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a 2011. évi
CXXII. törvény 5. (1) bekezdése, valamint a 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló törvény 13/A. 3. bekezdése.

2.Gutter Richárd EV, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai a következők:
Név: Gutter Richárd EV.
Székhely: 3534 Miskolc, Kiss tábornok út 41.
Adószám: 60765097-1-25
Nyilvántartási szám: 22529895
E-mail: support@luxhosting.hu

3.Adatvédelmi irányelvek
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Lux Hosting Szolgáltató (Gutter Richárd, adószám:
60765097-1-25, Nyilvántartási szám: 22529895) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket
és politikáját.
A Luxhosting (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.luxhosting.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap)
működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon megrendelők, (a továbbiakban együttesen
Érintett) adatait kezeli.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden
egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és
alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes
adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Statisztikai célú felhasználás
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését
és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes
felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon
és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

3.Megrendelés vagy előfizetés
A Megrendelés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
●

saját e-mail cím,

●

jelszó,

●

számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

A megrendelés avagy előfizetés határozatlan idejű. Az érintettnek joga van bármikor felmondani a
szolgáltatás indok nélkül. Ekkor a 6. pontban foglaltak szerint járunk el az adataival és tárolt digitális
tartalmaival.

4.Adatok tárolása, felhasználása
Az adatok kizárólag megrendeléshez,előfizetéshez/szerződéshez kötöttek, ezeket csak az alábbi
célból használjuk:
●
●
●

Kapcsolattartás
Értesítés (e-mailben vagy postai levél útján)
Szerződéssel, vagy a szolgáltatással kapcsolatban

4.1 Az Érintett jogai
A hozzáférés joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
A helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítést.
A törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
Az adatkezeléshez való jog:
Az Érintettnek joga van az adatkezelés korlátozására, ha
- A személyes adatok pontatlanok
- ha az adatkezelés jogellenes
- ha az adatkezeléshez már nincs szükség a személyes adatokra

-

ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen

5.Feltöltött tartalmak
A szervereinkre feltöltött digitális anyagok feltöltőik tulajdonát képezik, tartalmukért és működésükért
tulajdonosuk tartozik felelősséggel.

6.Adatok törlése
Az előfizetés lejáratát követően az Érintett minden személyes adata kivétel nélkül törlésre kerül,
semmilyen hírlevél vagy más reklám céllal nem kerül felhasználásra.
A szervereink tárterületére feltöltött digitális tartalmak az előfizetés megszüntetését követően 5 türelmi
naptári nappal később törlésre kerülnek maradéktalanul.
Ezen 5 türelmi nap a digitális tartalmak tárolásánál arra szolgál, hogy az Érintettnek legyen
lehetőségek amennyiben meggondolja magát a szolgáltatás megszüntetését követően, hogy
visszaállításra kerülhessen a szolgáltatás változatlan tartalommal.

7.Hivatkozások a Honlapon
Honlapunk más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek tartalmáért és adatvédelmi
gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

