Nyilatkozat az adatgyűjtéshez és -feldolgozáshoz a Gapwork Solutions Team UG részéről .
Szolgáltatásunk érdekében a következő személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:
-Név, cím
-Telefonszám
- e-mail cím
-Bank kapcsolat
Ezeket az adatokat a Gapwork Solutions Team UG szerver tárolja, és csak engedéllyel rendelkező
személyek tekinthetik meg azokat. Ezúton biztosítjuk, hogy az általunk végrehajtott EDP az
alkalmazandó törvényeken alapul, és szükséges a szerződéses kapcsolat kialakításához. Ezenkívül
minden további adatgyűjtéshez a felhasználó hozzájárulása szükséges. Az automatikus törlésre 12
hónap elteltével kerül sor, amennyiben a megfelelő adatokra már nincs szükség. Felhasználói jogok
Az alulírott jogosult indoklás nélkül bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást. Ezenkívül az
összegyűjtött adatok szükség esetén helyesbíthetők, törölhetők vagy korlátozhatóak azok gyűjtése.
Igény esetén az alábbi címen kérhet részletes információkat az összegyűjtött adatok terjedelméről.
Az adatátvitel akkor is kérhető, ha az alulírott adatainak harmadik fél részére történő átruházását
kívánja megtenni. Az aláírás következményei Az alulírottnak joga van nem elfogadni a hozzájárulási
nyilatkozatot - mivel szolgáltatásunk a fent említett adatok összegyűjtésére és feldolgozására
támaszkodik, az aláírás hiánya kizárná a szolgáltatás igénybevételét. Kapcsolat Ha felveszi velünk a
kapcsolatot, akkor az Ön adatait a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján tároljuk kérésének
feldolgozása céljából és abban az esetben, ha további levelezésre kerül sor. Örömmel értesítjük Önt
Hírleveleink az aktuális témákról. Hírlevél küldéséhez szükség van a nevedre és az e-mail címre. Ezt az
információt megadhatja a weboldalunkon található mezőkbe. Miután elküldte ezeket az adatokat, emailt fog kapni tőlünk a megadott e-mail címre, amelyben a megerősítő linkre kattintva ellenőrizheti
a megadott e-mail címet.
Az Ön adatait csak a hírlevél elküldése céljából dolgozzuk fel. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6.
cikke (1) bekezdésének b) pontja, vagy az Ön hozzájárulását megerősítő linkre kattintva, és így a
GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Bármikor lemondhatja a hírlevelet, így kifogást emelhet
adatainak további felhasználása ellen. Az egyes hírlevelek végén leiratkozhat a levelezőlistáról.
Alternatív megoldásként e-mailt küldhet nekünk a firmenmacher@gmail.com címre. Sütik Ez a
weboldal sütiket használ - apró szöveges fájlokat, amelyeket a számítógépén tárolnak, hogy a
webhely jobb felhasználói élményt biztosítson. A sütiket általában a felhasználói preferenciák
fenntartására használják az adatok tárolására, pl. B. Adjon meg tételeket, amelyek a kosárban
vannak, és névtelen adatokat harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, például a Google
Analyticshez. A sütik javítják a szörfözést. A sütiket azonban deaktiválhatja ezen és más oldalakon. A
leghatékonyabb módszer erre a cookie-k letiltása a böngészőben. Javasoljuk, hogy ellenőrizze ezt a
böngésző segítségével, vagy látogasson el a "About Cookies" weboldalra, ahol az összes modern
böngésző megjelenik. Panasz Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR-t,
akkor joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, az egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül. A
felhasználó hozzájárulása Alulírott vállalom, hogy hozzájárul adatainak a -Gapwork Solutions Team
UG általi összegyűjtéséhez és feldolgozásához, és hogy tájékoztatást kapnak jogairól.

