Az Auctor.hu Informatikai Szolgáltató Kft. Adatkezelési tájékoztatója

1. Az Auctor.hu Informatikai Szolgáltató Kft. mint Adatkezelő vállalja, hogy a vele üzleti
kapcsolatban álló vállalatok és gazdálkodó szervezetek adatainak kezelése mindenben
megfelel a hatályos jogszabályokban, kifejezetten az Európai Uniós adatvédelmi
rendeletben (GDPR) meghatározott elvárásoknak.
2. Cégünk kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei és Partnerek információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat a felhasználók önkéntes
regisztrációján keresztül tároljuk és kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági,
technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
3. Az Auctor.hu Kft. az online aukciós rendszerének használóit (együttesen:
Felhasználók) meghívásos, vagy önkéntes regisztrációs folyamatokon keresztül
regisztrálja. A regisztráció alapja és célja az, hogy az adott Felhasználó részese lehessen
beszerzési és/vagy eladási aukcióknak. Az aukciókon való részvétel az aukción licitáló
Felhasználók részére minden esetben díjmentes, de mindenképpen regisztrációhoz
kötött. Az aukciót szervező kiíró Felhasználóval az Auctor.hu Kft. előzetesen szerződést
köt a rendszer használatáról.
4. A regisztráció során megadandó adatok a következők: e-mail cím, jelszó, név,
beosztás, telefonszám, faxszám, cégnév, cégjegyzékszám, adószám, címadatok, weboldal,
tevékenységi kör(ök).
5. Az Auctor.hu Kft. a regisztráció során megadott kontaktadatokat nem használja direct
marketing célokra sem maga, sem pedig harmadik fél részére sem. A Felhasználók által
megadott e-mail címre csak a következő jellegű és tartalmú üzenetek érkezhetnek:
- felhívás regisztrációra
- sikeres/sikertelen regisztrációról szóló értesítés
- regisztráció elfogadása/elutasítása
- meghívás aukcióra/meghívás visszavonása
- aukció módosítása/törlése
- új meghívott résztvevő regisztrációja (csak kiírók)
- elfelejtett jelszó/jelszóemlékeztető
- a kiíró és vagy az Auctor.hu Kft. által küldhető, a levelező modulon keresztüli egyedi
üzenetek (általában az adott aukcióhoz kapcsolódó és/vagy a rendszer használatával
kapcsolatos információkkal)
- aukció zárásával, további teendőkkel kapcsolatos értesítés (pl. eredményhirdetés)
6. Felhasználói jelszó: Az Auctor.hu Kft. rendszere eltárolja az adott Felhasználó által
megadott jelszót, azonban az alkalmazott titkosítási eljárás miatt azt nem ismeri. Ennek
okán a Felhasználók kérésére sem tud felvilágosítást adni a tárolt jelszavakról. A
Felhasználók a rendszerben használatos jelszóemlékeztető, illetve változtató funkcióval
tudják jelszavaikat menedzselni.

7. Az adatkezelés időtartama: az adott felhasználó kérésére történő törlés idejéig.
8. Adatok karbantartása: a regisztrációs adatok karbantartását a Felhasználók maguk
végzik, azok aktuálisan tartása az adott Felhasználó feladata. Az adatok módosítására az
aukciós rendszerben van lehetőség. A felhasználók adatainak törlését a felhasználó
kérése alapján az Auctor.hu Kft. végzi.
Az adatok törlését felhasználó írásban kérheti:
-

E-mailen: info@auctor.hu
Postai levélben: Auctor.hu Kft. 1751. Budapest, Pf. 127.

9. A rendszert használó Felhasználók az Auctor.hu Kft. aukciós szolgáltatásait nem
magánszemélyként, hanem gazdálkozó szervezetek, azaz jogi személyek
munkatársaiként veszik igénybe.
10. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt
meg, lehetősége van írni az info@auctor.hu e-mail címre, vagy a 1751. Budapest, Pf.127.
postai címre.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez
való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel
rendelkező szervnél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
Az adatkezelő adatai:
Auctor.hu Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 1213. Budapest, Mogyorós u.15.
Pál Ferenc ügyvezető
Postacím: 1751. Budapest, Pf.127.
E-mail: info@auctor.hu
Tel.: 06 30 636 10 99
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