Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”) 4. §-a értelmében személyes adat kizárólag meghatározott
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható.
A MOTIM cégcsoport társaságai (MOTIM Zrt.; MOTIM Műkorund Kft.; MOTIM Kádkő
Kft.; MAVIKA Kft.; ACÉLKAR Kft.) az ügyfeleinek-partnereinek személyes adatát az
adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig, illetve a kapcsolódó adóügyi,
vagyonvédelmi és más törvényi előírások szerinti határidőig kezeli.
A MOTIM cégcsoport kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az ügyfelei -partnerei
általa kezelt személyes adatainak biztonságáról. Megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a kezelt (felvett, tárolt stb.) adatok védettek legyenek. A személyes
adatokat fokozott biztonságú informatikai rendszerekben, nem nyilvános módon
kezeli. Megakadályozza azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását
és jogosulatlan megváltoztatását. Biztosítja, hogy a személyes adatokat csak az
illetékes munkaköröket betöltő személyek ismerhessék meg, magas szintű
hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Az internet használatával továbbításra
kerülő adatok tekintetében fokozott biztonságú védelmi intézkedéseket tesz.
A MOTIM cégcsoport a rendelkezésére bocsátott személyes adatok feldolgozásához
– az érintett hozzájárulásával – külső adatfeldolgozót vehet igénybe, amely a neki
átadott adatokon csak technikai műveleteket végez (például számítógépes
rendszerben való tárolás, megőrzés). A MOTIM cégcsoport a külső félnél végzett
adatfeldolgozás jogszerűségéért ugyanúgy felel, mint saját adatkezeléséért, amit az
adatfeldolgozóval kötött írásos szerződéssel biztosít. A MOTIM cégcsoport kötelezi
magát arra is, hogy adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítésére felhívja minden
olyan harmadik fél figyelmét, amelynek az adatokat továbbítja vagy átadja.
A honlap szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok
tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.
Az ügyfél vagy partner (levélben: 9200 Mosonmagyaróvár Pf.: 75.; e-mailben:
motim@motim.hu) bármikor tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól, kérheti
azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az
adatbázisból való törlését.

