
Adatvédelmi tájékoztató 

 

2018.5.25-én hatályba lépett a 18/2018. sz. törvény és a 2016/679GDPR  uniós rendelet a személyes 
adatok védelméről. Az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően a ParkettWorld Kft. 
valószínűleg az Ön személyes adatainak adatkezelője, ezért kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy milyen mértékben kezeljük 
az Ön személyes adatait. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az Ön jogát a személyes adatai 
felhasználásának ellenőrzésére. 

Az Ön személyes adatai minden információt tartalmaznak Önről. Ezen információk alapján Ön 
azonosítható, vagy azonosíthatóvá válik. Ezek az Ön kereszt- és vezetékneve, postacíme és e-mail 
címe, születési helye és ideje, valamint vezetékes és mobil telefonszáma, ügyfélszáma, születési 
száma és bankszámlaszáma. 

Amennyiben Ön személyes adatait adja meg nekünk, azokat csak akkor használjuk fel, ha azok az Ön 
és a vállalatunk közötti ügyletek szempontjából relevánsak a két fél között megkötött szerződés 
alapján az értékesített termékeinkről, szolgáltatásainkról, az Önnel való e-mail-es és telefonos 
kommunikációban, azt is csak a szolgáltatásunk elvégzésére szükséges mértékig. 

Személyes adatait vállalkozásunk számára gyűjtjük és dolgozzuk fel szolgáltatásaink magas 
színvonalának biztosítása érdekében. Csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek relevánsak, 
és azon célok elérésére korlátozódnak amelyekhez azokat feldolgozzák. Az Ön személyes adatainak 
feldolgozásának jogalapja a szerződéses kötelezettségünk, amely a megrendelt termékek és az 
azokkal kapcsolatban megrendelt szolgáltatások teljesítésének biztosítására vonatkozik. 

Az Ön személyes adatait különösen a következő okokból használjuk fel: 

-a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése 

- a helyiségek felmérése és ellenőrzése a megvalósítás előtt  

-fizetések feldolgozása 

-kereskedelmi és műszaki információk küldése az Ön igényei szerint 

-ajánlatok kidolgozása és elküldése 

-megrendelések és kifizetések megerősítése 

- termékeink és szolgáltatásaink forgalmazásához szükséges logisztika biztosítása 

Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem használjuk fel. Jogában áll 
tájékoztatni minket arról, hogy nem ért egyet személyes adatainak cégünk általi kezelése. 

Nem biztosítunk harmadik fél számára hozzáférést az Ön személyes adataihoz, kivéve, ha ez 
szükséges, vagy ha a vonatkozó jogszabályok szerint megengedett. Ha szükségessé válik az Ön 
személyes adatainak harmadik féllel való közlése, korlátozzuk a jellegét és a személyes adatok 



kategóriáját azokra, amelyek szükségesek az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink 
teljesítéséhez. 

Az adatok, különösen a személyes adatok biztonságos tárolása nagyon fontos. Ezért megfelelő 
adminisztratív és technikai eszközökkel tároljuk személyes adatait. 

Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk a budapest@parkettworld.hu e-mail címen. 


