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Privacy Policy

Main directives

- we (refers to Fakopp Enterprise Bt) collect personal data only on purpose (for example  e-mail
addresses for logging in)
- we collect statistical data which can not be used to personalize.
- we make efforts to keep your data safe
- if your data are stolen from us we will inform you and the proper authorities as soon as we can

Personal data

- we do not collect any kind of sensitive information, we do not buy any kind of personal data
- we have your addresses / e-mail address / phone number only if you have contacted us before (for
example if you asked for an offer for one or more products)
- some of our programs send measured data to our servers for analyzing. These data are saved for
up 2 months. The data are used only for helping evaluation and troubleshooting
- if you have ordered any of the products the ordering / billing / other data will be stored according
to the legal requirements 
- some of our programs are protected with logging in.  We keep logging in data to check your
availability of access. (The data are e-mail address and password.)

Statistical data

- we collect non-personal information about your language preferences and about visited pages
- we collect information about location, we collect only the country from which someone viewed
our pages
- information about the your device and operation system are collected through Piwik, we get only
statistical data, we can not identify anybody

Contact us

- you have the right to get all the data we store about you, if you would like to get these data, please
contact us
- if you wish us to delete the data about you (except the data we have to keep according to legal
requirements) please contact us
- we are not responsible for your data you have sent to our distributors



(scroll up for English version – lapozzon vissza az angol verzióért)

Adatvédelmi tájékoztató 

Irányelvek 
- a tájékoztató a Fakopp Bt (továbbiakban „cég”, „mi”) adatvédelmi tájékoztatója, a tömörség és
köznyelven is érhetőség szellemében készült
- a cég magyarországi, működése a magyar törvényeknek felel meg, azokon alapszik
- a cégnek nem kifejezett célja a személyes adatok gyűjtése, személyes adatokat csak a szükséges
mértékeben kezel (törvényi előírások, bejelentkezési információk, stb.)
- a cég a honlapját meglátogatókról nem személyes, statisztikai jellegű adatokat kap a megtekintő
országáról, az általa használt eszközről és szoftverről, a megtekintett oldalakról, az azokon eltöltött
időről. Ezekből az adatokból a egyes látogatók nem azonosíthatóak.
- az adatok biztonságáért mindent megteszünk
- amennyiben az adatokat ellopnánk tőlünk, a lehető leghamarabb értesítjük az illetéskes hatóságot
és az éritetteket

Személyes adatok
- érzékeny adatokat (vallási hovatartozás, genetikai információk, politikai meggyőződés, stb.) a cég
egyáltalán  nem  gyűjt  vagy  kezel.  Megrendelőink,  legjobb  tudomásunk  szerint  mind  felnőtt,
cselekvőképes személyek.
- a cég személyes adatokat (pl. listákat) nem vásárol
- a cég csak akkor rendelkezik bárkinek a személyes adataival (név, cím, e-mail cím, telefonszám),
ha az illető valamilyen fórumon (e-mailben történő megkeresés által, személyes érdeklődés, stb.)
már megkereste a céget (például ha árajánlatot vagy információt kért a termékeinkkel kapcsolatban,
ha megrendelt valamilyen terméket, stb.)
- bizonyos szoftvereink a mért adatokat kiértékelés céljából elküldi a szerverünknek. Ezek a mérési
adatsorok maximum 2 hónapig kerülnek tárolásra, csak a kiértékelés segítése és hibaelhárítási céllal
használjuk őket.
- megrendelőink adatait (név, számlázási cím, stb.) a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő ideig
tároljuk
- egyes szoftvereink használatához bejelentkezés szükséges. A bejelentkezési információkat (e-mail
cím és jelszó) csak a hozzáférés jogosultságának ellenőrzésére használjuk. 

Statisztikai adatok
-  nem-személyes  adatok  gyűjtünk  a  honlap  látogatóiról,  azok  nyelvi  preferenciáiról  és  a
meglátogatott oldalakról
- hely információkat csak ország szinten gyűjtünk. (Teljes IP címeket nem gyűjtünk vagy tárolunk.)
-  a  Piwik  analizáló  rendszer  segítségével  statisztikai  jellegű,  ömlesztett  adatokat  gyűjtünk  a
holnapot meglátogatókról (használt eszköz, szoftver). Ezek az adatok azonosításra nem alkalmasak.

Kapcsolat, tárolt adatok kikérése, adatok törlése
- felhasználóinknak joga van megismerni, hogy milyen adatokat tárolunk róluk. Ha el szeretnék
kérni ezeket az adatokat, kérjük, lépjenek kapcsolatba a céggel
-  ha  törölni  szeretné  a  Önről  tárolt  adatokat  (kivéve  azokat,  melyeket  törvényi  kötelességünk
megőrizni az előírt ideig), kérjük, lépjen kapcsolatba a céggel
-  a  Fakopp  Bt.  nem  felelős  azokért  az  adatokért,  melyeket  forgalmazóink  gyűjtöttek,
forgalmazóinknak adtak meg


