Adatvédelmi Nyilatkozat
A General Mechatronics tiszteletben tartja az Ön adatvédelmi jogait. Ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot azzal a
céllal dolgoztuk ki, hogy tájékoztassuk Önt eljárási rendünkről. Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal
kapcsolatos kérdéseit az info@generalmechatronics.com címre küldje.
Az adatvédelem az internet legtöbb felhasználója számára fontos kérdés. A General Mechatronics nagyon jól
ismeri, és érzékenyen kezeli ügyfeleink adatvédelmi aggodalmait. Biztosítjuk Önt, hogy nem gyűjtünk Önnel
kapcsolatos szermélyes információkat, csak ha kifejezetten megadja azokat számunkra. Amennyiben Ön a
honlapon regisztrál, megkérjük, hogy adjon meg bizonyos információkat. Ezeket az információkat kizárólag
azzal a céllal kérjük, hogy a kínált szolgáltatásokat biztosítsuk, és bejelentkezéskor ellenőrizni tudjuk az Ön
azonosságát. Biztosíthatjuk, hogy az ügyfeleinkkel vagy honlapunk látogatóival kapcsolatos információkat nem
értékesítjük kívülálló felek számára.

1. Az adatvédelmi nyilatkozat betartatása
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a General Mechatronics nem a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint jár el,
kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@generalmechatronics.com címen.
2. Forgalmi adatok
Valahányszor egy látogató belép a General Mechatronics honlapjára, olyan információkat gyűjtünk róla, mint a
domain név / IP cím, hivatkozó URL, böngésző és operációs rendszer, látogatás időpontja, meglátogatott
oldalak és végrehajtott keresések, ha voltak ilyenek. A statisztikák segítségével honlapunk teljesítményét
javítjuk.
3. Az e-mail címek használata
A General Mechatronics regisztrált felhasználói elutasíthatják az e-mailben történő kommunikációt. Az üzleti
tranzakciókat igazoló e-maileket mindig az Ön címére küldjük.
4. Cookie-k használata
Cookie-nak a honlapunk által az Ön böngészőjének küldött információkat nevezzük, amelyeket ezt követően a
böngésző az Ön gépén tárol. Ezek lehetővé teszik honlapunk számára, hogy „emlékezzen” az Ön választásaival
kapcsolatos információkra, ameddig Ön bezárja a böngésző aktuális ablakát (ideiglenes cookie), vagy amíg a
cookie-t letiltja vagy törli. Sok felhasználó szívesen használja a cookie-kat, amelyek segítenek abban, hogy a
lehető legzökkenőmentesebben mozogjanak a honlapon. Tudnia kell, hogy a cookie-k nem tartalmaznak több
információt, mint amit Ön megadott, és hogy ezek nem képesek „megszállni” az Ön merevlemezét, és
személyes vagy egyéb információkat továbbítani a feladónak az Ön számítógépéről. Amennyiben úgy dönt,
hogy egy cookie-t nem fogad el, még mindig használhatja honlapunkat.
5. Válaszok és friss hírek küldése
Általában minden beérkező e-mail kérdésre, kérésre, szolgáltatással kapcsolatos vagy információs igényre,
illetve egyéb megkeresésre válaszolunk. Ezt a levelezést adott esetben lehet, hogy termékeink, szolgáltatásaink
és honlapunk továbbfejlesztése céljából meg is őrizzük. Gyakran megőrizzük az elérhetőségi információkat,
hogy a velünk kapcsolatban álló partnereknek friss híreket vagy a szolgáltatásainkkal és termékeinkkel
kapcsolatos egyéb fontos információkat küldjünk.
6. Az adatokat megismerő személyek köre, adtatovábbítás, adatfeldolgozás
Az oldal csak olyan esetetekben küld 3.félnek információt, melye a szolgáltatáshoz szükségesek. Ezek az
alábbiak:
-Amennyiben a megrendeléskor megadja az EU Adószámát, azt a honlap automatikusan ellenőrzi a EU SOAP
service segítségével. A weblap ilyenkor kizárólag a megadott EU adószámot küldi el név és egyéb személyes
adatok nélkül.
-A szállítási mód megadási után a szállítási információkat a honlap elküldi a UPS-nek, melytől automatikusan
visszakapja a lehetséges szállítási módokat, szállítási időt és költséget.
7. Biztonság
A General Mechatronics Online áruház PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő,
használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon
vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét
és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

