ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - SILVERHILL PRODUCTION KFT.
Általános adatkezelési tájékoztató
A Silverhill Production Kft (a továbbiakban: Silverhill) mint a www.silverhill.hu honlap üzemeltetője a
tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és
Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679.
számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról illetve az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.
A Silverhill tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait.
Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Silverhill a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és
azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő
jogait.
Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor
tájékozódhat a Silverhill által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Silverhill weboldalain
megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.
Adatkezelő :
Silverhill Production Kft.
Székhelye : 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 8. , email : info@silverhill.hu
Kezelt adatok köre:
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Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés ideje

A Silverhill honlapjának látogatása során
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Az adatkezelésben érintettek köre:
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Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk:
A www.silverhill.hu honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:
A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Silverhill.
Amikor Ön a Silverhill internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő
módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön
által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos
technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja
nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni
velünk.
A weboldalon lévő információk megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem
szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, (kapcsolatfelvételi űrlap) melyek igénybevételéhez bizonyos
személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet. (Kapcsolat / Email / Írj nekünk üzenetet)
Az adatok kezelése és felhasználása a következő indok figyelembevételével jogszabályon alapul: az
adatkezelés az Ön kérésének megválaszolása érdekében szükséges.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Silverhill-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz,
hogy azt a Silverhill – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
A Silverhill honlapján keresztül a Silverhill tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a
törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki és nem továbbítja.
A Silverhill a weboldal üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet
(adatfeldolgozót) nem vesz igénybe.
A Silverhill az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági
fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok:
Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok
feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:
▪
Helyesbítéshez való jog
▪
Törléshez való jog
▪
Az adatkezelés korlátozásához való jog
▪
Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
( elérhetőségei : www.naih.hu )
▪
Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog:
A Silverhill jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor
tiltakozhat. A Silverhill ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha a Silverhill
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ilyen irányú vagy bármilyen más kéréssel kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikén:
Silverhill Production Kft.,1038 Budapest, Ezüsthegy u. 8. , email: info@silverhill.hu
A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása:
A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé
tartoznak az alábbiak:
A Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”)
működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a
következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins
A YouTube felületet a YouTube LLC., 901. Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”) működteti. A
YouTube beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő
oldalra: https://www.youtube.com/yt/dev/api-resources.html
A Twitter felületet a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”)
működteti. A Twitter gombok és megjelenési formájuk megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra:
https://dev.twitter.com/web/tweet-button
Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“)
biztosítja. Az Instagram beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a
következő oldalra: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk
böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja
vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok
funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az
információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.
Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az
Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában
találhat további tudnivalókat:
A Facebook adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php
A Twitter adatvédelmi tájékoztatója: https://twitter.com/privacy
Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója: https://help.instagram.com/155833707900388/
A YouTube adatvédelmi tájékoztatója : https://policies.google.com/privacy?hl=hu

