Adatvédelmi nyilatkozat
Ügyfeleink és felhasználóink adatainak védelme fontos a Inform Media Press Kft.
vállalat számára. Kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat, amiben
kinyilvánítjuk a személyes adatok online felületen történő gyűjtésével és
feldolgozásával kapcsolatos cégpolitikánkat és mindennapos gyakorlatunkat,
valamint a személyes adatainak felhasználási módjával kapcsolatos rendelkezésére
álló választási lehetőségeket.
Milyen adatokat gyűjtünk
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot alkalmazzuk minden általunk összegyűjtött, illetve
nekünk (vagy a mi nevünkben eljáró, gondosan kiválasztott harmadik együttműködő
fél számára) küldött személyes adat esetében. "Személyes jellegű adat" minden olyan
információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozik.
Példaként szolgáló, nem korlátozó jellegű személyes adatokat gyűjtünk, amikor:
· használja weboldalainkat;
· árajánlatokat, szolgáltatásokat, támogatást, letöltéseket, próbaalkalmazásokat,
információkat igényel;
· online termékekért regisztrál;
· támogatást kér egy termékre;
· felhasználói fiókot hoz létre (felhasználónév és jelszó hitelesítéshez);
· információkat vagy anyagokat igényel (például hírleveleket);
· felmérésekben, kérdőívezésben és/vagy értékelésekben vesz részt;
· promóciókban, nyereményjátékokban vesz részt;
· regisztrál egy munkahelyért, önéletrajzot küld, vagy egy jelölt profilt hoz létre;
· kapcsolatba lép velünk.

Az összegyűjtött személyes jellegű adatok tartalmazhatják szemléltető jelleggel, de
nem korlátozóan:
· az Ön vezeték- és keresztnevét;
· teljes lakcímét, számlázási címét, vagy más címét;
· az Ön e-mail címét és/vagy IP-címét;
· az Ön telefonszámát;
· minden más adatot vagy azonosító elemet, ami lehetővé teszi a Inform Media Press
számára, hogy Önnel online, vagy személyesen kapcsolatot teremtsen;
· információkat a hitelkártya számáról és számlázási adatokat, vásárlás esetén;
· információkat az iskolai végzettségéről, szakmai tapasztalatiról és szakmai
érdeklődéséről, azok esetében, akik egy meghirdetett munkahelyre pályáznak, és az
ilyen típusú információk különböző országokban rögzíthetők és feldolgozhatók;
· demográfiai adatokat, például tájékoztatást a cégéről, életkoráról, neméről,
érdeklődési köréről és preferenciáiról, egyes demográfiai adatok gyűjtése során. Az
űrlapokon, amiket kitölt, jelezzük, hogy a kért információ bejegyzése kötelező vagy
önkéntes-e;
· minden más információt, amit átadnak nekünk honlapunk használata során, vagy
amikor kapcsolatba lépnek velünk.
Hogyan használjuk fel az adatokat
Összegyűjtött személyes adataikat weboldalunk működtetésénél használjuk fel, hogy
válaszolni tudjunk kérdéseikre, kérésükre szolgáltatásokat nyújtsunk és megadjuk a
szükséges segítséget, illetve végrehajtsuk az Önök által kért tranzakciókat, hogy
közöljük például a termékek biztonságára, a tranzakció állapotára vonatkozó
információkat, beleértve a megrendeléseikkel kapcsolatos visszajelzéseket; hogy
promóciós anyagokat küldhessünk, lehetővé téve az Önök számára, hogy részt
vegyenek nyereményjátékainkban és felméréseinken; hogy szolgáltatásokat és
támogatást nyújthassunk. Ezek a felhasználások magukba foglalhatják egyes,

hatékonyabb ügyfélszolgáltatások ajánlását az Ön számára; az oldalak vagy
szolgáltatások felhasználásának megkönnyítését, ugyanazon információ többszöri
megadása

szükségességének

kiküszöbölésével;

kutatások

és

elemzések

megvalósítását, a termékek, szolgáltatások és a megoldásaink javítása céljából;
személyre szabott tartalom és reklámanyagok megjelenítését az Ön érdeklődésének és
preferenciáinak megfelelően, az alkalmazandó jogszabályok szerint.
Ugyanakkor személyes jellegű adatait felhasználjuk arra is, hogy Önnel kapcsolatba
lépjünk. Küldhetünk bizonyos információkat, amiket kötelező módon a tudomására
kell hoznunk, valamint üdvözlő leveleket, információkat a műszaki szerviz
kérdésekkel kapcsolatban és támogatási értesítéseket. Felvehetjük Önnel a
kapcsolatot annak érdekében is, hogy tájékoztassuk Önt a mi és a velünk
kapcsolatban állók termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, a csalások és egyéb
tiltott vagy illegális tevékenységek megelőzése érdekében is.
Abban az esetben is felhasználhatjuk (anélkül, hogy nyilvánosságra hoznánk)
személyes jellegű adait, ha úgy dönt, hogy meg kívánja kapni a promóciós anyagokat
tőlünk, annak érdekében, hogy más termékeket, szolgáltatásokat forgalmazzunk és
népszerűsítsünk, valamint speciális ajánlatokat részünkről vagy társult partnereink
részéről, amelyek érdekelhetik Önöket.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a jogszabályok vagy a szerződésbe foglalt
feltételek szerint, bejelentés alapján, amit méltányos határidőn belül kell benyújtani.
Ha szeretné visszavonni beleegyezését, kérjük, forduljon hozzánk a következő címek
valamelyikén: info@biharinaplo.ro, info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro.
Cookie-k
A cookie (süti) az online felületről átvett kis méretű fájl, ami gyakran tartalmaz egy
egyedi azonosítót is, és amit egy adott weboldal átküld az Ön számítógépének vagy

mobiltelefonjának böngészőjére, és ami az Ön készülékén tárolódik.
Minden honlap átküldheti a saját cookie-ját az Ön által használt böngészőre, ha az Ön
böngésző beállításai lehetővé teszik ezt, de (a személyes adatok védelme érdekében)
az Ön böngészője segítségével a honlap csak azokat cookie-kat érheti el, amiket az
közvetített, a más honlapokról küldötteket nem. A cookie-k információkat rögzítenek
az Ön online preferenciáiról és lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön érdeklődésének
megfelelően formáljuk a weboldalakat.
A mi honlapjaink is használnak cookie-kat. Ha úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat a
böngészőjében, fennáll annak a veszélye, hogy nem tud befejezni bizonyos
tevékenységeket honlapjainkon. Harmadik feleket használunk, hogy figyelemmel
kísérjük a webes forgalmat, statisztikákat, reklámokat az Ön "click-through"
látogatásai alapján, és egyéb tevékenységeket a honlapjainkon. Az általunk
engedélyezett esetekben, ezek a harmadik felek használhatnak cookie-kat, elérhetik a
fájljainkat, webes irányjelzőket és egyéb nyomkövető technológiákat használhatnak,
hogy értékeljék weboldalaink használatát.
Ugyanakkor webes irányjelzőket foglalunk bele a HTML formátumú hírleveleket
tartalmazó e-mailekbe, hogy megszámoljuk hány ilyen hírlevelet (vagy bizonyos
cikkeket, linkeket stb.) látogat.
A web böngészők jelenlegi változatai fokozott ellenőrzési eszközöket kínálnak a
felhasználóknak a közvetlen, valamint a harmadik felektől származó cookie-k helyét
és időtartamát tekintve. Keressék a „cookies”-t a böngészőjük Help/Segítség
menüjében további információkért a cookie-k kezeléséhez rendelkezésére álló
megoldásokkal kapcsolatban.

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala
Megőrizzük személyes adatainak bizalmas jellegét. Nem adjuk el, nem terjesztjük,
nem adjuk használatba az Ön személyes adatait harmadik fél számára, kivéve az Ön
kifejezett engedélyével, illetve ha a törvény általi kötelezettségünk, hogy így járjunk
el. Felhasználhatjuk az Önök személyes adatait, hogy elküldjük egy harmadik fél
részéről érkező promóciós anyagokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek
lehetnek az Ön számára, és csak akkor, ha közli velünk, hogy szeretné, hogy ez
megtörténjen.
Hozzáférhetünk és/vagy feltárhatjuk az Ön személyes adatait, amennyiben egy ilyen
intézkedés szükséges: (a) a törvények betartására és a bíróságok nekünk címzett
kérelme esetén; (b) a jogszabályok és a jogosult hatóságok információkérésének
teljesítése; (c) jogaink és tulajdonaink védelme, az általunk megszabott felhasználási
feltételek, az általános szerződési feltételek és felhasználási feltételek megsértése
esetén, vagy ha megsértik szolgáltatásaink felhasználásának törvényes feltételeit
(beleértve a szerződés-végrehajtást is); vagy (d) vészhelyzetben szükséges lépések
megtétele, alkalmazottaink, illetve a közönség biztonságának védelme érdekében.
Hogyan tarthatja fenn személyes adatainak pontosságát
Arra törekszünk, hogy személyes adatait pontosan rögzítsük. Technológiákat,
adminisztrálási folyamatokat és politikákat vezettünk be adatai pontosságának
megőrzése céljából. Méltányos szintű hozzáférést kínálunk mindenkinek személyes
jellegű adatainak felülvizsgálatára és javítására. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk a
szükséges korrekciók elvégzésére. A személyes adatok védelme és biztonsága
érdekében is ésszerű lépéseket teszünk személyazonosságának ellenőrzésére, még
mielőtt hozzáférést adunk, vagy módosítjuk az általunk tárolt adatait.

A személyes információk biztonsága
Nagyon komolyan vesszük belénk vetett bizalmát. Annak érdekében, hogy
megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, helytelen felhasználástól,
közzétételtől vagy módosítástól, fizikai, technikai és adminisztratív jellegű
intézkedéseket hozunk. Fizikai biztonsági rendszerünket úgy tervezték, hogy
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést az adatbázisok felszereléseihez vagy a
dokumentumok fizikai másolataihoz. Az elektronikus biztonsági intézkedések, mint
például a tűzfal (firewall), a hozzáférési korlátozások és titkosítási rendszerek
biztosítják a hackelés elleni védelmet vagy más típusú illetéktelen hozzáférés
megakadályozását.
Szükség esetén elő lehet még írni:
· A titkosítás alkalmazását a bizalmas információk gyűjtése vagy a továbbítása során,
mint például hitelkártya-adatok esetében;
· A megfelelő biztonsági garanciák biztosítását részünkről és üzleti partnereink
részéről, a személyes adatok biztonságos megőrzése érdekében; és
· Személyes adatok vagy az azonosíthatóság lehetőségének megsemmisítését, ha a
törvény előírja.
Az Ön személyes adatainak tárolása
Mi megőrizzük az Ön személyes adatait, ameddig az összegyűjtéskor kitűzött cél(ok)
eléréséhez ez szükséges, valamint ameddig a vonatkozó törvények ezt előírják, az Ön
hozzájárulása ezekhez a célokhoz pedig érvényes marad az Önnel való kapcsolatunk
lezárása után is.
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nyilatkozatnak. Kérjük, bátran forduljon hozzánk bármilyen kérdése van, vagy
felvilágosítást szeretne kérni erről a nyilatkozatról, vagy arról, hogyan kezeljük
személyes adatait, az alább feltüntetett linken vagy címen. Amikor megkapjuk
írásbeli kérdéseit vagy kéréseit, politikánk szerint felvesszük a kapcsolatot az egyéni
felhasználóval, hogy megoldjuk bármilyen kérését. Ki fogjuk vizsgálni, és
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nyilvánosságra hozatalára vonatkozó igényét a jelen nyilatkozatba foglalt elvekkel
összhangban.
info@biharinaplo.ro, info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro
Gyermekek adatvédelme
A Inform Media Press Kft. számára nagyon fontos a gyermekek jogainak tiszteletben
tartása. Mi nem gyűjtünk tudatosan személyes adatokat gyermekekről weboldalunkon
keresztül. Ha Ön kiskorú országa törvényei alapján, kérjük ne küldjön semmilyen
személyes információt weboldalainkon keresztül, egyik szülője vagy gyámja
kifejezett részvétele és hozzájárulása nélkül. Javasoljuk a szülőknek, és a gyermekért
felelős embereknek, hogy vállaljanak aktív szerepet a gyermekek online
tevékenységeit és a beállításokat illetően.
Linkek más oldalakra
Egyes weboldalaink hivatkozásokat tartalmazhatnak harmadik fél weboldalaira. Nem
támogatjuk, és nincs ráhatásunk ezen weboldalak tartalmára és adatvédelmi
gyakorlatára. Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen minden meglátogatott oldal

adatvédelmi politikáját.
Hogyan léphet velünk kapcsolatba személyes adataihoz való hozzáférés, azok
felülvizsgálata vagy kijavítása céljából
Biztosítjuk Önöket afelől, hogy minden ésszerű erőfeszítést megteszünk adatainak
teljes, aktuális és helyes fenntartása érdekében. Ha el szeretné érni, frissíteni vagy
javítani akarja személyes adatait, kérjük, keressen meg az
info@biharinaplo.ro, info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro e-mail címeken,
vagy írjon nekünk a következő címre: Nagyvárad, Dacia út 34, Bl. U55, földszint,
Bihar megye. Tel.: 0259/410115.
Amikor kapcsolatba lép velünk/ír nekünk, kérjük írja meg a nevét, lakcímét /
tartózkodási helyét, minden e-mail címét, amit a honlapunknak (honlapjainknak)
megadott, valamint írja le azokat a körülményeket, amelyek között Ön megadta
személyes adatait (például, hogy megkapja a hírlevelünket stb.) Mi minden ésszerű
erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb módosítsuk
nálunk lévő személyes adatait. A személyes adatok védelme és biztonsága érdekében,
szintén ésszerű lépéseket teszünk azért, hogy ellenőrizzük személyazonosságát,
mielőtt hozzáférést biztosítunk vagy korrigáljuk adatait.
Hozzájárulás és megállapodás
A jelen weboldal használatával Ön beleegyezését adja és elfogadja a jelen
adatvédelmi nyilatkozat kifejezéseit és feltételeit. Ha nem ért egyet ezekkel a
kifejezésekkel és feltételekkel, kérjük, ne adjon meg semmilyen személyes jellegű
információt ezen az oldalon.

Jelen nyilatkozat módosításai
Rendszeresen módosítjuk adatvédelmi nyilatkozatunkat. Abban az esetben ha
módosítjuk ezen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát, vagy ha bármilyen lényeges
változtatást eszközölünk az Ön személyes adatainak felhasználását illetően,
felülvizsgáljuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot úgy, hogy tükrözze az illető a
változtatásokat, beleértve az Adatvédelmi nyilatkozat felülvizsgálatának dátumát is.
Arra kérjük Önt, hogy olvassa el, ahányszor lehetősége van rá, ezt az adatvédelmi
nyilatkozatot, hogy tájékozódjon személyes adatai felhasználási módjáról és
védelméről.
Ha jelentős változtatásokat eszközölünk a nyilatkozatban, hirdetményt tehetünk
közzé nyitólapunkon. Bármilyen változtatást csak a felülvizsgálat napjától
alkalmazunk.
2017.09.01

