Adatvédelmi irányelvek
Személyes adatok kezelése
Cégünk tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott
személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag csak a weboldalunkon
kapcsolatfelvétel céljaira használjuk fel az Ön beleegyezésével. A megadott e-mail címet
az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel. A weboldal oldalai regisztráció, vagyis
bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhetők.
A WORK VAN TRADE Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat kizárólag azoknak az
adatfeldolgozóknak adja át, amelyek nélkül a kapcsolatfelvétel nem sikerülne. A
kapcsolatfelvételben kizárólag a WORK VAN TRADE Kft. munkatársai lehetnek érintettek.
Külső szolgáltatók közül az adatokat egyedül a tárhelyszolgáltató érheti el.
Adatkategória: Azonosító és kapcsolattartási adatok
Adattípusok: név, vezetékesés/vagy mobiltelefon
Adatfeldolgozók megnevezése:
Üzemeltető:
Work Car Rent Kft
6000 - Kecskemét, Halasi út 29.
Adószám: 27181986203
Koi Béla
+36 30 / 475-9101
makolakkt@gmail.com
Tárhely szolgáltató:
BlazeArts Kft.
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
cégjegyzékszám: 03-09-109150

Cookie-k (sütik)
A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – sütit, azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt – küldünk a látogató
számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg beazonosítható lesz.
Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén
keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegűadatokat, nevet, címet,
email címet. Ezekkel a cookie-kkal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és
idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
A külsőszolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a
felhasználó korábban már látogatást tett a hirdetőwebhelyén, és ez alapján hirdetéseket
jelenítenek meg a felhasználónak külsőszolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek
internetes webhelyein. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről,
illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában
a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie
vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló
oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.
E-mail címek kezelése, adatvédelmi vonatkozásai
Az Üzemeltető az e-mail címeket, telefonszámokat csak és kizárólag kapcsolatfelvétel
céljára használja, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között át nem
adja. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendszerben tárolt
címek biztonságban legyenek, és harmadik személy ne tudjon azokhoz hozzájutni, illetve
azokkal visszaélni.

