ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A ToxInfo Kft. bármely, a weboldalai és szoftverei használata során tudomására jutott személyes adatot
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló érvényes jogszabályok
(2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, Az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete) rendelkezései szerint kezeli. Tiszteletben tartja a
honlapot látogatók és a szoftvereket használók adatvédelemhez való jogát.
A www.biztonsagiadatlap.hu és https://sds-control-service.com/login oldalak böngészésével, az
SDS Kontroll Szolgáltatás és az SDS Menedzsment Rendszer használatával, illetve minden olyan
esetben, amikor Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a ToxInfo Kft-hez, automatikusan
hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt cégünk az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig
nyilvántartsa és kezelje.
Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a ToxInfo Kft. által gyűjtött adatokra és arra, hogyan használja
ezen adatokat, valamint arról is tájékoztat, hogy mi a teendő, amennyiben
megrendelő/felhasználó/látogató nem járul hozzá személyes adatai gyűjtéséhez és kezeléséhez.
Jelen adatkezelési tájékoztató bármikor módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételje meg
ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos
adatkezelési tájékoztató tartalmával és ennek ismeretében tudja megadni vagy visszavonni
hozzájárulását az adatkezeléshez.

ADATKÖZLÉS, ADATKEZELÉS, A KEZELT ADATOK KÖRE
Adatkezelő:
ToxInfo Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Eleonóra u.8.
Cégjegyzékszám: 01-09-977526
Adószám: 23775376-2-42
Tel.: +36703358780
E-mail: ugyfelszolgalat@toxinfo.hu

A ToxInfo Kft. a weboldalán harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat)
alkalmaz. A süti (cookie) egy olyan egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt weboldalunk
látogatóiról, de egyénileg nem azonosítja őket.
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A regisztrált információk a következők lehetnek:
▪ IP-cím (bejövő és kimenő)
▪ dátum, időpont
▪ weblapon tartózkodás ideje
▪ operációs rendszer típusa
▪ böngésző típusa
A fenti, személyes adatnak nem minősülő információk elemzése annak érdekében szükséges
vállalatunk számára, hogy Ügyfeleink és Látogatóink igényeihez igazodva folyamatosan fejlesszük
weboldalunk tartalmát és növeljük a védelmét, valamint mérjük az interakciók sikerességét.
A weboldalunk által kínált bizonyos szolgáltatások (pl.: árajánlat, tanácsadás kérése, hírlevélre történő
feliratkozás), valamint az SDS Kontroll Szolgáltatás és az SDS Menedzsment Rendszer igénybevétele
személyes adatainak önkéntes megadásával jár.
Kapcsolatfelvétel esetén az alábbi adatait kezeljük és tároljuk:
▪ név
▪ e-mail cím
▪ telefonszám
▪ alkalmazó cég neve
Szolgáltatásaink igénybevételéhez az alábbi adatokat kérjük be Öntől:
Cégadatok:
▪ cégnév
▪ cégvezető neve
▪ számlázási cím
▪ levelezési cím
▪ bejegyzés országa
▪ adószám
▪ e-mail cím
▪ telefonszám
Kapcsolattartó(k) adatai:
▪ név
▪ beosztás
▪ e-mail cím
▪ telefonszám
Az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot nem
gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk.
ToxInfo Kft. a személyes adatokat (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kizárólag akkor kezeli, ha azokat
önkéntesen rendelkezésre bocsátotta. Ha a kért személyes adatokat részünkre megadja, ezzel
hozzájárul a megadott adatok kizárólag az Ön azonosítása és statisztikai adatfeldolgozása, az Önnel
való kapcsolattartás (ideértve hírlevél küldését, szolgáltatásokról való értesítést, megrendelések
teljesítését) céljából történő kezeléséhez. ToxInfo Kft. csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt célból feltétlenül szükséges személyes adatainak önkéntes megadását, és az ilyen adatok
kezeléséhez való hozzájárulását kéri.
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Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át.
Ez nem vonatkozik törvényben előírt kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli
esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes
adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Az SDS Menedzsment Rendszerbe Ön által felvitt harmadik személy adatainak kezelésére ugyanezen
tájékoztató az irányadó. Azonban harmadik személy tájékoztatása és az adatkezeléshez történő
hozzájárulásának egyeztetése nem ToxInfo Kft. felelőssége.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Ön által megadott adatokat és információkat a ToxInfo Kft. különösen, de nem kizárólagosan az
alábbi célokra használhatja fel:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

tanácsadás nyújtása
tájékoztatás nyújtása a kémiai biztonság körébe tartozó jogszabályváltozásokkal kapcsolatban
hírlevelek küldése
kérdőív küldése
szolgáltatások bemutatása
árajánlat küldése
megrendelések kezelése
szerződéskötés és-teljesítés
reklamációk kezelése
piackutatás, vásárlói szokások elemzése
statisztikák összeállítása
SDS Kontroll Szolgáltatás nyújtása
ügyfélfiók létrehozása az SDS Menedzsment Rendszer-ben

A regisztráció során, illetve a más úton (pl. árajánlat, tanácsadás kérése, hírlevélre történő feliratkozás)
megadott adatokat cégünk kizárólag a fent megadott célból, és a hatályos jogszabályokban foglaltak
szerint kezeli. A megadott adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük. Az adatkezelés
céljának megszűnésével, valamint az érintett kérésére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
A ToxInfo Kft. a személyes adatokat kizárólag a megjelölt célokból használja fel.

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
A ToxInfo Kft. számára megadott adatokat cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett
törlési jelzéséig őrizzük meg. Az adatokat elektronikusan tároljuk.
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ADATOK TÖRLÉSE, HELYESBÍTÉSE
Személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:
▪ tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
▪ kérheti személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését/zárolását;
A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül
sor.

ADATVÉDELEM
A személyes adatokat a jelentős kiberbiztonsági paramétereket biztosító Laravel keretrendszerben
fejlesztett szoftverünk adatbázisában tároljuk.
Weboldalaink https biztonsági protokollon keresztül érhetők el.
Amennyiben adatvédelmi incidens gyanúja merül fel, az esetet azonnal kivizsgáljuk, és szükség esetén
haladéktalanul értesítjük az illetékes hatóságokat. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatjuk az Érintetteket.
A nem a ToxInfo Kft. ellenőrzése alatt álló rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem
vállalunk felelősséget.
Felhasználó által a Szolgáltatások igénybevétele során feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért
minden felelősség a Felhasználót terheli.

JOGORVOSLAT
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Honlap: https://www.naih.hu
Tájékoztatjuk, hogy a ToxInfo Kft. (székhely: 1143 Budapest, Eleonóra u. 8.) weboldalainak
látogatásával, az SDS Kontroll Szolgáltatás és SDS Menedzsment Rendszer használatával fenti
tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.

Amennyiben bármilyen kérdése van jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatosan, kérdéseit az
ugyfelszolgalat@toxinfo.hu e-mail címre küldheti el.
www.biztonsagiadatlap.hu
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