
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
 

A LAUFEN CZ s.r.o. (továbbiakban, “Laufen”, adószám:  257 58 691 székhely: V Tůních 
3/1637, Prague 2, PSČ 120 000, Csehország) felelős az Ön személyes adatainak 
kezeléséért.  

 
Felveheti velünk a kapcsolatot a privacy@laufen.com honlapon keresztül, vagy a 
megadott Laufen CZ postacímen. 

 

A gyűjtött adatokat a Laufen az Ön platformon belüli nyilvántartására használja; 

- a jövőbeli vásárlások gyorsabbá tételéhez, 

- a kiterjesztett jótállás által biztosított előnyök megszerzéséhez 

- hasonló termékek reklámozásához 

- az esetleges tanácsadások során történő felhasználáshoz és a termék frissítések, 

panaszok és javítások kezeléséhez 

- a felénk intézett információkérések kezelésének javításához 

- és az Ön Laufen CZ-vel fenntartott kapcsolatainak, ahol releváns, fenntartásához, 

javításához, szabályozásához és fejlesztéséhez  

 
Hasonlóképpen, amennyiben az Ön hozzájárulásával történő adatgyűjtéskor Ön 

kifejezetten hozzájárul adatainak a Laufen CZ  által történő kezeléséhez, azzal a céllal, 

hogy a Laufen CZ információkat biztosítson az Ön számára a termékekkel, 

szolgáltatásokkal, promóciókkal és speciális ajánlatokkal kapcsolatban.  

 
Az Ön személyes adatait a Laufen CZ mindaddig tárolja, amíg nem kap az azok 

törlésére vonatkozó kérelmet, vagy a platform utolsó használatát követő 10 évig. 

 
Az Ön adataira vonatkozó adatkezelés jogalapja annak a szerződéses kapcsolatnak a 

kezelése, amelyek az Ön platformon történő regisztrációjából és a 

platformhasználatból - beleértve, amennyiben releváns, az annak használatával 

végrehajtott tranzakciókat - adódóan jön létre. 

 
Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatgyűjtő űrlapon csillagalt megjelölt mezők kitöltése 

kötelező.  Amennyiben Ön elmulasztja megadni a fent említett mezőkben kért 

adatokat, a Laufen CZ jogosult saját megítélése szerint úgy határozni, hogy a 

regisztrációt elutasítja. 

 
A korábbi bekezdésekben részletezett rendelkezések ellenére a termékekkel és 

szolgáltatásokkal, promóciókkal és speciális ajánlatokkal kapcsolatos információ küldés 

alapjául az Ön által megadott - ahol releváns - hozzájárulás szolgál, és a szóban forgó 

hozzájárulás visszavonása egyetlen esetben sem érinti azoknak a szerződéses 

kapcsolatoknak a kezelését, amelyek az Ön platformon történő regisztrációjából és a 

platformhasználatból - beleértve, amennyiben releváns, az annak használatával 

végrehajtott tranzakciókat - adódóan jönnek létre.    

 
A személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül harmadik fél számára nem közöljük, 

kivéve a vonatkozó szabályozások által lehetővé tett esetekben.  
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A korábbi bekezdésekben részletezett rendelkezések ellenére, tájékoztatjuk, arról, 

hogy a Laufen CZ számára hosting szolgáltatást nyújtó vállalat, az BM, Softlayer 

Technologies Netherlands B.V., illetve, hogy a Roca Sanitario SA, továbbá a Laufen 

Bathrooms AG bizonyos marketing szolgáltatásokat nyújt számunkra. 

 
Ön bármikor gyakorolhatja a személyes adataihoz történő hozzáférési jogát, illetve a 

jogát, hogy kérje azok módosítását, amennyiben azok nem helytállóak. Továbbá Ön 

kérheti a személyes adatainak törlését, egyéb okok mellett, ha az adatok a 

továbbiakban már nem szükségesek azon célokból, amelyekhez eredetileg megadásra 

kerültek. 

 
Az alkalmazandó jogszabályokban kikötött esetekben Ön kérheti a személyes 

adatainak kezelésének korlátozását, mely esetben az Ön adatait a tárolás kivételével 

kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni.  

 
Továbbá, Ön kérheti az Ön személyes adatainak hordozhatóságát, ami azt jelenti, hogy 

joga van az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott és általunk tárolt 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapni. 

 
Az alkalmazandó jogszabályban meghatározott esetekben Ön a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból jogosult tiltakozni az Ön személyes adatainak kezelése ellen.  

 
Ezen jogok gyakorlásához Önnek lehetősége van kapcsolatba lépni a Laufen CZ-vel, 

annak, jelen dokumentum első bekezdésében meghatározott posta címén, vagy email 

címén keresztül. 

 
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Egyetlen, a fentiekben 

meghatározott okokból megadott hozzájárulás visszavonása sem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 
Végezetül, tájékoztatjuk, hogy joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóságnál: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  

+36 (1) 391-1400, www.naih.hu 

http://www.naih.hu/

