Declaraţie de Confidenţialitate
Societatea Gebo SEE Kft. informează pe această cale vizitatorii paginii sale web
www.gebo.hu referitor la datele ajunse în posesia sa şi gestionate de el, despre principiile şi
practicile urmate în gestionarea acestor date, precum şi despre modul de exercitare a
drepturilor respectiv oportunităţilor părţilor avizate.
În practica sa de gestionare a datelor Gebo SEE Kft. a avut în vedere directivele referitoare în
vigoare ale Uniunii Europene, îndeosebi următoarele acte normative:
 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv regulamentul CE nr.
1882/2003/CE din 20 noiembrie 2013 de modificare a directivei de mai sus.
 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002
privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul
comunicaţiilor publice.

Datele gestionate
Societatea Gebo SEE Kft. colectează date personale pe pagina sa web exclusiv în cazul în care
vizitatorul paginii decide ca datele respective să le pună la dispoziţie pe parcursul înregistrării
sau abonării la newslettere.
Pentru înregistrare şi pentru abonare la newslettere vizitatorul pune la dispoziţie
numele/prenumele, şi adresa e-mail
Prin punerea la dispoziţie a datelor sale personale vizitatorul îşi dă acordul ca societatea Gebo
SEE Kft. să înregistreze şi să gestioneze aceste date.

Scopul gestionării datelor


Comunicarea unor informaţii referitoare la serviciile şi promoţiile societăţii Gebo SEE
Kft. prin e-mail.

Utilizarea, transmiterea datelor
Societatea Gebo SEE Kft. utilizează datele personale ale vizitatorilor exclusiv în scopul mai
sus amintit.
Societatea Gebo SEE Kft. poate transmite datele înregistrate ale vizitatorilor exclusiv în scop
de prelucrare la operatorii tehnici colaboratori ai paginii sale web.

Exercitarea drepturilor părţilor avizate

Vizitatorii paginii web înregistraţi precum şi cei abonaţi la newslettere pot solicita oricând de
la societatea Gebo SEE Kft. înformaţii referitoare la datele lor personale gestionate de aceasta,
respectiv pot solicita corectarea, modificarea, sau ştergerea acestora.
Cei interesaţi în acest sens – fac excepţie cei care vor să se dezaboneze de la newslettere – îşi
vor trimite cererile/solicitările prin poştă la sediul societăţii Gebo SEE Kft. de la adresa 1044
Budapest, Ipari park 9. Societatea Gebo SEE Kft. va onora cererile/solicitările în scris în cel
mai scurt timp posibil, şi în cel mult 30 zile calculate de la depunerea cererii/solicitării.
Societatea Gebo SEE Kft.trimite newslettere, şi alte anunţuri partenerilor săi care anterior şiau dat acordul în acest sens. Partenerii, dând click pe linkul de dezabonare din partea
inferioară a newsletterului pot interzice societăţii GEBO SEE Kft. de a le mai trimite în viitor
newslettere.
Dacă un partener doreşte să se dezaboneze de la newsletterele societăţii GEBO SEE Kft.
dezabonarea trebuie făcută referitor la toate adresele e-mail pentru care s-a abonat anterior.
Numărul de înregistrare pentru gestionarea datelor a societăţii Gebo SEE Kft. este: NAIH59288/2012

