Adatvédelmi tájékoztató - Sebő Elektronik - Seb Attila weblap
A Sebő Elektronik – Sebő Attila jelenleg, 2020 Október 01-től nem folytat
tevékenységet. Ez a web lap csak tájékoztató jellegű.
Ez a szöveg csak a www.sebo.hu és www.seboelektronik.com oldalakra
vonatkozik.
A nevezett web címen (címeken) jelenleg semmilyen szolgáltató vagy
kereskedelmi tevékenység nincs, Nincs web áruház, vagy egyéb regisztrációs
lehetőség, hírlevél kérési lehetőség és személyes adat bekérése szintén nincs.
A honlapon megjelenített információk tájékoztató jellegőek. A www.sebo.hu oldal
átirányításra kerülhet a www.seboelektronik.com oldalra.
Adat kezelés
Jelen esetben ezen az oldalon keresztül adat bekérés, felhasználás, adat tárolás
nincs.
Korábbi adatok kezelése, időtartam, adatbiztonság
A www.sebo.hu vagy www.seboelektronik.com oldalon jelenleg nincs web
áruház, regisztráció, feliratkozás, hírlevél és személyes adat bekérése, az oldal
csak személyes elérhetőségről tájékoztat.
Korábbi tevékenység során az adatkezelés az ügyféllel való hagyományos
kapcsolat tartás és a jogszabályban előírt számlázási adatokra terjedt ki.
Tételesen: név, cím, online közvetítőn keresztüli megrendelés esetén a
közvetítő rendszere által megadott adatok közül az email cím, telefonszám,
esetlegesen az ügyfél által a közvetítőnél regisztrált bankszámlaszám kerülhetett
feldolgozásra.
A tranzakció befejeztével a nem kötelezően tárolandó adatot töröltük, vagy
kizárólag a későbbi minőségi panasz kezeléséhez vagy hatósági ellenőrzés
elősegítéséhez szükséges adatokat nem személyesített formában kódolva
biztonságos formában tároltuk, a számlák kötelező őrzési idejéig.
Jogszabály által előírt, számlán található adat, valamint a fizetési tranzakcióhoz
tartozó adat jogszabály által előírt ideig, 5 évig, egyes esetekben hosszabb ideig
kódolt biztonságos formában kellett tárolnunk.
A jogszabály által előírt adat tartalmat esetlegesen, kizárólag jogszabály által
előírt esetekben hatóságnak kiadhatjuk.
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Adatok módosítása és törlése, tárolt adatok megismerésének joga,
jog a kezelt adatok felhasználásának korlátozására vagy tiltására
Az ügyfélnek lehetősége van kérni az adatainak módosítását, használatának
korlátozását, tiltását, vagy törlését, kivéve a jogszabály által a korábbi vállalkozás
számára kötelezően megőrzendő adatok körét.
Itt tájékoztatjuk, hogy kizárólag a tranzakcióhoz és számlázáshoz szükséges
adatokat, valamint a E.U. GDPR megfeleléshez szükséges adatot tároltuk,
jogszabály által előírt ideig, ahogy a megrendeléskor megadta.
A megrendelő által meg nem adott adatot nem gyűjtöttünk, és nem tároltunk a
www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldallal kapcsolatban.
A tárolt adatainak kikérését, törlését, mivel a vállalkozás jelenleg nem működik,
abban az esetben áll módunkban teljesíteni, ha ilyen esetben jogszabály
kivételesen előírja. Kérjük ilyen kérés esetén vegye fel a kapcsolatot.
Ha a nem üzemelő vállalkozás jogszabály alapján ki kell hogy adjon, vagy
törölnie kell kérésre kezelt adatot, adatbiztonsági okokból a kérésnek
tartalmaznia kell a megrendelő nevét, címét és e-mail címét úgy, ahogy a
megrendelésben megadta, valamint a megrendelés számát vagy
számlaszámot,hogy ellenőrizhető legyen, a kérés valóban a megrendelőtől
érkezett.
Kizárólag a tranzakcióhoz, megrendelés beazonosításához és számlázáshoz
szükséges adatokat, valamint az E.U. GDPR szerinti kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges adatot tároltuk, jogszabály által előírt módon legalább 5
évig, így ezen adatok töröltetése ezen időtartamon belül nem lehetséges.
Cookie
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldalon jelenleg cookie csak a
következő kivételes esetben lehet: az internetes szolgáltató által esetlegesen
kihelyezett, a kiszolgáló működéséhez technikailag elengedhetetlen cookie
amely(ek) eltávolítása nem lehetséges. Ez nem befolyásolható, a cookie az oldal
technikai azonosítását szolgálja. Kérjük akkor használja a
www.seboelektronik.com oldalt ha ez elfogadható.
Általános tájékoztató cookie -ról: A cookie kis mérető adat vagy szöveges
állományok, amelyek a honlap használatának elősegítése miatt az alkalmazott
technológia függvényében a böngésző az Ön számítógépén helyezi el.
Cookie használatához való hozzájárulás vagy elutasítás joga:
A www.seboelektronik.com oldalon jelenleg cookie csak a következő kivételes
esetben lehet: az internetes szolgáltató által esetlegesen kihelyezett, a kiszolgáló
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működéséhez technikailag elengedhetetlen cookie amely(ek) eltávolítása nem
lehetséges. Ez nem befolyásolható, a cookie az oldal technikai azonosítását
szolgálja. A felhasználónak jogában áll elutasítani cookie használatát. Kérjük
akkor használja a www.seboelektronik.com oldalt ha ez a technikai, oldal
alapvető működéséhez szükséges eltávolíthatatlan cookie jelenléte elfogadható.
Web jelzők és beépített hivatkozások
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg web jelzőket nem
használ.
Általános tájékoztató a web jelzőkről :
A webes jelző lehet egyetlen képpont vagy átlátszó GIF-file. Ezek a Web jelzők
bizonyos információkat felismerhetnek a felhasználó számítógépén, pl. egy külső
oldal megtekintésének dátuma, a megtekintéssel összefüggő információk.
Web jelzők és beépített hivatkozások hatásának letiltásával kapcsolatosan az
használt böngésző vagy levelező program gyártójától kérhet információt.
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg web jelzőket nem
használ.
Közösségi oldalak
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldallal kapcsolatosan a Sebő
Elektronik jelenleg online közösségi oldalt nem tartott és nem tart fenn.
Nyomkövetési technológia statisztikai céllal
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com oldal jelenleg nem használ
nyomkövetést.
Nem a www.sebo.hu vagy a www.seboelektronik.com oldalra mutató
hivatkozások
Ha rákattint ezekre a hivatkozásokra, pl. képre, amely hivatkozással van ellátva,
akkor elhagyja a www.sebo.hu vagy a www.seboelektronik.com webhelyet. A
harmadik felek webhelyeit nem képviseljük. Ezért javasoljuk átnézni minden ilyen
web oldal adatvédelmi irányelvét
Szerzői jogok
A honlapon található fotók, szövegek Sebő Attila tulajdonát képezik. Ezen
tartalom felhasználása, sokszorosítása, módosítása nem megengedett.
Külső szolgáltatókra mutató linkek esetleges logói és képei : ezek az adott
szolgáltató tulajdonát képezik az adott szolgáltató saját feltételei szerint, amelyek
az adott szolgáltató honlapján ismerhetők meg.
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A felelősség kizárása
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com honlapon található információk
tájékoztató jellegőek. Ugyan a lehető legnagyobb figyelemmel adtuk meg az
információkat, ennek ellenére nem vállalunk felelősséget a honlapon található
információk helyességéért. A honlapon más szolgáltatók honlapjára mutató
linkek lehetnek. Nem vizsgáljuk ezen külső szolgáltatók által működtetett
honlapokat, ezek tartalmát. A külső szolgáltatók cookie-kat és egyéb
technológiákat alkalmazhatnak adatgyűjtésre vagy nyomon követésre. Más külső
cégek áltat működtetett honlapokra ráhatás és kontroll számunkra nem áll
rendelkezésre. Nem vállalunk semmilyen felelősséget ezen külső oldalak
tevékenységével és alkalmazott technológiájával kapcsolatban.
A www.sebo.hu és a www.seboelektronik.com honlap használata és az azon
található információk felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.
Nem vállalunk felelősséget hardverében és/vagy szoftverében, vagy egyéb
esetben bekövetkezett károkért.
Egyéb információ:
Korábban vásárolt termékek esetén amennyiben a jogszabályok alapján még
rendelkezésre áll reklamáció lehetősége:
A fogyasztónak a fogyasztóvédelmi törvény lehetőséget ad a lakóhelye szerinti
békéltető testülethez fordulni.
Amennyiben a törvény szerint adott feltételek alapján a békéltető testülethez
fordul, a vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29.§ (11)
bekezdésében meghatározott együttmőködési kötelezettsége van.
"(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttmőködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott
említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a
területileg illetékes békéltető testületet mőködtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttmködési kötelezettsége a fogyasztó igényének
megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki."
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Levelezési cím 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-269-0703 és (1) 784-3149
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
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A békéltető testületek teljes aktuális listájáról információ a
www.bekeltetes.hu
oldalon található
Fogyasztóvédelmi portál
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
www.ofe.hu
2017. január 1- től fogyasztóvédelmi panasszal a lakóhelyhez legközelebbi járási
hivatalhoz is fordulhat. 2017. január 1- től mind a 197 járási hivatalban elérhető
a fogyasztóvédelem. A legközelebbi hivatalban intézheti fogyasztóvédelmi ügyét,
kérhet tanácsot
jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben.
A legközelebbi járási hivatal megtalálásában az alábbi honlap is segíthet
http://jarasinfo.gov.hu/
Fogyasztóvédelmi információkat a következő helyeken is találhat
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/
387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgiődocid=A1600387.KOR&timeshift=fffffff4
&txtreferer=00000001.TXT
Sebő Elektronik – jelenleg nem folytat tevékenységet
Legutóbbi, jelenleg inaktív adatok: Sebő Elektronik
korábbi reg. szám. 38027880 H-2100 , Godollő, Semmelweis u. 2
inaktív korábbi adószám 66715502-1-33
internetes szolgáltató a www.sebo.hu esetében a szöveg írásakor
az Invitel Zrt A www.sebo.hu oldalról átirányításra kerülhet a
www.seboelektronik.com oldalra vagy fordítva.
www.seboelektronik.com : A web oldal szolgáltatáshoz a tárhelyet
Sebő Attila biztosította. Kapcsolati adatok és további részletek fent.
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