
Adatvédelmi irányelvek 
Hatálybalépés időpontja: 2020. február 01 
GEP Trading s.r.o. ("mi", "mi" vagy "mi") üzemelteti a https://petweb.sk weboldalt (a 
továbbiakban: "Szolgáltatás"). 
Ez az oldal tájékoztatja Önt a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére 
vonatkozó irányelveinkről, amikor a Szolgáltatást használja, és az ezekhez az adatokhoz 
társított lehetőségeiről. 
Az Ön adatait felhasználjuk a Szolgáltatás nyújtására és fejlesztésére. A Szolgáltatás 
igénybevételével Ön beleegyezik abba, hogy információkat gyűjt és felhasznál ezen 
irányelvnek megfelelően. Ha a jelen Adatvédelmi Szabályzat másként nem rendelkezik, akkor 
az Adatvédelmi irányelvekben használt kifejezéseknek ugyanaz a jelentése, mint a 
Felhasználási Feltételeinkben, amelyek elérhetők a https://petweb.sk oldalon. 
Definíciók 
Szolgáltatás 
A szolgáltatás a GEP Trading s.r.o. által üzemeltetett https://petweb.sk webhely. 
Személyes adatok 
A személyes adatok egy élő egyénre vonatkozó adatokat jelent, amelyek ezen adatokból 
(vagy azokból és egyéb információkból azonosíthatók, amelyek birtokunkban vannak, vagy 
valószínűleg birtokba kerülnek). 
Használati adatok 
A használati adatok automatikusan összegyűjtött adatok, amelyeket vagy a szolgáltatás 
használata generál, vagy maga a szolgáltatás-infrastruktúra (például egy oldallátogatás 
időtartama). keksz 
A sütik az eszközén (számítógépen vagy mobil eszközön) tárolt kis fájlok. 
Adatkezelő 
Az Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki (akár önmagában, akár más 
személyekkel együtt, vagy más személyekkel közösen) határozza meg a személyes adatok 
feldolgozásának céljait és módját. 
A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában az Ön személyes adatainak adatkezelője 
vagyunk. 
Adatfeldolgozók (vagy szolgáltatók) 
Adatfeldolgozó (vagy Szolgáltató): minden természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő 
nevében dolgozza fel az adatokat. 
Az Ön adatainak hatékonyabb feldolgozása érdekében különféle szolgáltatók szolgáltatásait 
használhatjuk. 
Adat (vagy felhasználó) 
Az adatalany bármely élő személy, aki a Szolgáltatást használja, és személyes adatainak 
tárgya. 
Információgyűjtés és felhasználás 
Különböző típusú információkat gyűjtünk különböző célokra, hogy szolgáltatást nyújthassunk 
és javítsuk az Ön számára. 
Az összegyűjtött adatok típusai 
Személyes adatok 
Szolgáltatásunk használata közben felkérhetjük Önt, hogy adjon meg nekünk bizonyos 
személyes azonosításra alkalmas információkat, amelyek felhasználhatók az Önnel való 
kapcsolatfelvételhez vagy azonosításhoz ("Személyes adatok"). A személyesen azonosítható 
információk magukban foglalhatják, de nem korlátozódnak ezekre: 



• Email cím 
• Keresztnév és vezetéknév 
• Telefonszám 
• Cím, állam, tartomány, irányítószám, város 
• Sütik és használati adatok 
Személyes adatait felvehetjük Önnel a hírlevelekkel, marketing- vagy promóciós anyagokkal 
és egyéb információkkal való kapcsolatfelvétel céljából. Lehet, hogy leiratkozik attól, hogy 
tőlünk bármilyen, vagy az összes ilyen értesítést megkapja, ha feliratkozási linket vagy az 
általunk küldött e-mailben található utasításokat követ. 
Használati adatok 
Információkat is gyűjthetünk a Szolgáltatás elérésének és használatának módjáról 
("Használati adatok"). Ezek a használati adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint 
például a számítógép Internet Protokoll címe (pl. IP cím), böngésző típusa, böngésző verziója, 
Szolgáltatásunk oldala, amelyet meglátogatott, látogatásának ideje és dátuma, az ezeken az 
oldalakon töltött idő, egyedi eszköz-azonosítók és egyéb diagnosztikai adatok. 
A sütik adatainak követése 
Sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat használunk a Szolgáltatásunk 
tevékenységének nyomon követésére, és bizonyos információkat tárolunk. 
A sütik kis mennyiségű adatot tartalmazó fájlok, amelyek névtelen egyedi azonosítót 
tartalmazhatnak. A cookie-kat a böngésző egy webhelyről küldi el, és az eszközén tárolja. 
Más nyomkövető technológiákat is használnak, például jeladókat, címkéket és szkripteket az 
információk gyűjtésére és nyomon követésére, valamint a szolgáltatásunk fejlesztésére és 
elemzésére. 
Utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes sütik használatát, vagy jelezze, hogy mikor 
küldik a sütiket. Ha azonban nem fogadja el a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy a 
Szolgáltatás bizonyos részeit nem tudja használni. 
Példák az általunk használt sütikre: 
• Munkamenet-sütik. Szolgáltatásunk működéséhez Session Cookies-eket használunk. 
• Preferencia-sütik. A Preferencia cookie-kat használjuk, hogy emlékezzünk a beállításokra és 
a különféle beállításokra. 
• Biztonsági sütik. Biztonsági célokra biztonsági sütiket használunk. Az adatok felhasználása 
GEP Trading s.r.o. a gyűjtött adatokat különféle célokra használja: 
• Szolgáltatásunk nyújtása és karbantartása 
• Értesítés a Szolgáltatásunk változásairól 
• Annak lehetővé tétele, hogy részt vegyen a szolgáltatásunk interaktív szolgáltatásaiban, 
amikor ezt választja 
így 
• Ügyfélszolgálat nyújtása 
• Elemzés vagy értékes információk gyűjtése szolgáltatásunk javítása érdekében 
• Szolgáltatásunk használatának figyelemmel kísérése 
• A műszaki problémák észlelése, megelőzése és kezelése 
• Hírekkel, különleges ajánlatokkal és általános információkkal láthatja el Önt más árukról, 
szolgáltatásaink és rendezvényeink, amelyeket kínálunk, hasonlóak azokhoz, amelyeket már 
megvásárolt vagy érdeklődött, kivéve, ha úgy döntött, hogy nem kap ilyen információkat 
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 
alapján 
Ha az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származik, akkor a GEP Trading s.r.o. A jelen 



Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának 
jogalapja az általunk gyűjtött személyes adatoktól és az összegyűjtésük konkrét 
körülményeitől függ. 
GEP Trading s.r.o. feldolgozhatja személyes adatait, mert: 
• Szerzõdést kell kötnünk veled 
• Ön engedélyt adott nekünk erre 
• A feldolgozás törvényes érdekeinknek felel meg, és az Ön jogainak nem szabad felülbírálni 
• Fizetés-feldolgozási célokra 
• A törvény betartása 
 
Az adatok megőrzése 
GEP Trading s.r.o. személyes adatait csak addig fogja megőrizni, ameddig az a jelen 
Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges. Az Ön személyes adatait 
olyan mértékben fogjuk megőrizni és felhasználni, mint amely a jogi kötelezettségeink 
teljesítéséhez szükséges (például ha az adatait meg kell őriznünk az alkalmazandó törvények 
betartása érdekében), rendezzük a vitákat és érvényesítsük jogi megállapodásainkat és 
irányelveinket. 
GEP Trading s.r.o. a felhasználási adatokat belső elemzés céljából is megőrzi. A felhasználási 
adatokat általában rövidebb ideig megőrzik, kivéve akkor, ha ezeket az adatokat a 
szolgáltatás megerősítéséhez vagy a szolgáltatásunk funkcionalitásának javításához 
használják, vagy jogilag kötelezzük ezeket az adatokat hosszabb ideig. 
Adatok továbbítása 
Az Ön adatait, beleértve a Személyes adatokat, átviheti - és az számítógépeken tárolhatja - 
az Ön államán, tartományán, országán vagy más kormányzati joghatóságon kívüli 
számítógépeken, ahol az adatvédelmi törvények eltérhetnek az Ön joghatósága törvényétől. 
Ha Szlovákián kívül helyezkedik el, és úgy dönt, hogy információt szolgáltat nekünk, kérjük, 
vegye figyelembe, hogy az adatokat, beleértve a Személyes adatokat is, Szlovákiába 
továbbítjuk és ott dolgozzuk fel. 
A jelen Adatvédelmi Szabályzat hozzájárulása és az ilyen információk benyújtása azt jelenti, 
hogy beleegyezik abba az átruházásba. 
GEP Trading s.r.o. minden ésszerűen szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, 
hogy adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljék, és 
személyes adatait egyetlen szervezetre vagy országra sem továbbítják, kivéve ha megfelelő 
ellenőrzések vannak érvényben, ideértve az Ön személyes adatainak biztonságát is. adatok 
és egyéb személyes információk. 
Az adatok nyilvánosságra hozatala 
Üzleti tranzakció 
Ha a GEP Trading s.r.o. egyesülésben, felvásárlásban vagy eszközértékesítésben vesz részt, 
személyes adatai továbbadhatók. Értesítést küldünk, mielőtt személyes adatait átadnánk, és 
más adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerülnek. 
Nyilvánosság a bűnüldözéshez 
Bizonyos körülmények között a GEP Trading s.r.o. lehet, hogy nyilvánosságra kell hoznia 
személyes adatait, ha ezt törvény előírja, vagy a hatóságok (pl. bíróság vagy kormányhivatal) 
érvényes kéréseire válaszul. 
Jogi követelmények 
GEP Trading s.r.o. nyilvánosságra hozhatja személyes adatait abban a jóhiszemű hitben, hogy 
az ilyen intézkedésekre szükség van: 



• Jogi kötelezettség betartása 
• A GEP Trading s.r.o. jogainak vagy tulajdonának védelme és védelme. 
• A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges szabálysértések megelőzése vagy kivizsgálása 
• A Szolgáltatás felhasználói vagy a nyilvánosság személyes biztonságának védelme 
• A jogi felelősség elleni védelem 
Az adatok biztonsága 
Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztüli 
továbbítás vagy az elektronikus tárolás egyik módja sem 100% -ban biztonságos. Miközben 
igyekszünk kereskedelmi szempontból elfogadható eszközöket felhasználni személyes 
adatainak védelmére, nem garantálhatjuk azok abszolút biztonságát. 
Az Ön adatvédelmi jogai az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján 
Ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa van, akkor rendelkezik bizonyos adatvédelmi 
jogokkal. GEP Trading s.r.o. célja ésszerű lépések megtétele annak érdekében, hogy lehetővé 
tegye személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését vagy korlátozását. 
Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen személyes adataink vannak Önnel 
kapcsolatban, és ha azt akarja, hogy eltávolítsuk rendszerünkből, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot. 
Bizonyos körülmények között a következő adatvédelmi jogokkal rendelkezik: 
A velünk kapcsolatos információk elérésének, frissítésének vagy törlésének joga. 
Ha csak lehetséges, közvetlenül hozzáférhet, frissítheti vagy törölheti személyes adatait a 
fiókbeállítások szakaszban. Ha ön nem tudja ezeket a műveleteket végrehajtani, kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot. 
A helyesbítés joga. Önnek joga van arra, hogy helyesbítse adatait, ha azok pontatlanok vagy 
hiányosak. 
A tiltakozás joga. Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. 
A korlátozás joga. Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását. 
Az adatok hordozhatóságához való jog. Önnek joga van ahhoz, hogy strukturált, géppel 
olvasható és általánosan használt formátumban kapjunk róla vonatkozó információt. 
A hozzájárulás visszavonásának joga. Arra is joga van, hogy bármikor visszavonja 
hozzájárulását, ha a GEP Trading s.r.o. a személyes adatainak feldolgozásához hozzájárult. 
Felhívjuk figyelmét, hogy kérhetjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát, mielőtt 
válaszolna az ilyen kérésekre. 
Önnek joga van panaszt tenni egy adatvédelmi hatósághoz a személyes adatainak 
összegyűjtése és felhasználása kapcsán. További információkért vegye fel a kapcsolatot az 
Európai Gazdasági Térség (EGT) helyi adatvédelmi hatóságával. 
Szolgáltatók 
Külső társaságokat és magánszemélyeket alkalmazhatunk szolgáltatásunk ("Szolgáltatók") 
megkönnyítésére, a nevünkben a Szolgáltatás nyújtására, a Szolgáltatással kapcsolatos 
szolgáltatások elvégzésére vagy a Szolgáltatás felhasználásának elemzésére. 
Ezeknek a harmadik feleknek az Ön személyes adataihoz csak azért kell hozzáférniük, hogy 
ezeket a feladatokat a nevünkben elvégezzük, és kötelesek nem nyilvánosságra hozni, vagy 
más célra felhasználni őket. 
Analitika 
Szolgáltatásainkat figyelmen kívül hagyhatjuk és elemzhetjük harmadik fél szolgáltatóitól is. 
A Google Analytics 
A Google Analytics egy webes elemző szolgáltatás, amelyet a Google kínál, és amely nyomon 
követi és beszámolja a webhely forgalmát. A Google a gyűjtött adatokat szolgáltatásaink 



nyomon követésére és figyelemmel kísérésére használja. Ezeket az adatokat megosztják más 
Google-szolgáltatásokkal. A Google felhasználhatja az összegyűjtött adatokat saját hirdetési 
hálózata hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására. 
A Google Analytics leiratkozási böngésző kiegészítőjének telepítésével leiratkozhat, ha a 
Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységeit elérhetővé teszi a Google Analytics számára. A 
kiegészítő megakadályozza a Google Analytics JavaScriptet (ga.js, analytics.js és dc.js) abban, 
hogy megosszák a Google Analytics szolgáltatással a látogatásokkal kapcsolatos 
információkat. 
A Google adatvédelmi gyakorlatáról további információt a Google Adatvédelmi Feltételeinek 
weboldalán talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
Magatartási remarketing 
GEP Trading s.r.o. remarketingszolgáltatásokat használ harmadik felek webhelyein való 
hirdetésre, miután meglátogatta a Szolgáltatást. Mi és harmadik fél gyártóink sütiket 
használnak, hogy tájékoztassák, optimalizálják és megjelenítsék a hirdetéseket a 
szolgáltatásunk korábbi látogatásai alapján. 
Google hirdetések (AdWords) 
A Google Ads (AdWords) remarketing szolgáltatást a Google Inc. nyújtja. 
Letilthatja a Google Analytics használatát a vizuális hirdetéseknél, és testreszabhatja a 
Google Display Hálózat hirdetéseit a Google Ads Settings oldalán: 
http://www.google.com/settings/ads 
A Google azt is javasolja, hogy telepítse a Google Analytics letiltási böngésző kiegészítőjét - 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - a böngészőjéhez. A Google Analytics leiratkozási 
böngésző-kiegészítő lehetővé teszi a látogatók számára, hogy megakadályozzák adataik 
gyűjtését és felhasználását a Google Analytics számára. 
A Google adatvédelmi gyakorlatáról további információt a Google Adatvédelmi Feltételeinek 
weboldalán talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
Facebook 
A Facebook remarketing szolgáltatását a Facebook Inc. nyújtja. 
Az érdeklődésen alapuló hirdetésekről a Facebookon többet megtudhat ezen az oldalon: 
https://www.facebook.com/help/164968693837950 
A Facebook érdeklődésen alapuló hirdetéseiből való leiratkozáshoz kövesse a Facebook 
alábbi útmutatásait: https://www.facebook.com/help/568137493302217 
A Facebook betartja az Online Magatartási Reklám önszabályozó alapelveit, melyeket a 
Digital Advertising Alliance hozott létre. Lemondhat a Facebookon és más részt vevő 
vállalatokon kívül az USA-ban lévő Digital Advertising Alliance 
(http://www.aboutads.info/choices/), a kanadai Digital Advertising Alliance kanadai 
http://youradchoices.ca/ vagy az Európai Interaktív Digitális Reklám Szövetség Európában 
http://www.youronlinechoices.eu/, vagy kilépés a mobil eszköz beállításain. 
A Facebook adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el 
a Facebook adatpolitikáját: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
kifizetések 
Fizetős termékeket és / vagy szolgáltatásokat nyújthatunk a Szolgáltatáson belül. Ebben az 
esetben harmadik fél szolgáltatásait (például fizetési feldolgozókat) használjuk a fizetés 
feldolgozására. 
Nem tároljuk vagy gyűjtjük fizetési kártya adatait. Ezeket az információkat közvetlenül 
harmadik fél fizetési szolgáltatóinak adjuk tovább, akiknek személyes adatainak 
felhasználására az adatvédelmi irányelveik vonatkoznak. Ezek a fizetési feldolgozók betartják 



a PCI-DSS által a PCI Biztonsági Szabványügyi Tanács által irányított szabványokat, amely 
olyan márkák közös erőfeszítése, mint a Visa, a MasterCard, az American Express és az 
Discover. A PCI-DSS követelmények segítenek a fizetési információk biztonságos 
kezelésében. 
A fizetési feldolgozók, akikkel dolgozunk: 
PayPal / Braintree 
Adatvédelmi irányelveik a https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full 
weboldalon tekinthetők meg. 
Linkek más webhelyekhez 
Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket más webhelyekre, amelyeket nem mi üzemeltetünk. 
Ha rákattint egy harmadik fél linkjére, akkor arra a weboldalra kerül. Erősen javasoljuk, hogy 
olvassa el minden látogatott webhely adatvédelmi irányelveit. 
Nincsenek ellenőrzéseink és nem vállalunk felelősséget semmiféle harmadik fél 
webhelyének vagy szolgáltatásának tartalmáért, adatvédelmi politikáért vagy gyakorlatáért. 
Gyermekek adatvédelme 
Szolgáltatásunk nem szól 18 év alatti személyekkel ("Gyerekek"). 
18 éven aluli személytől nem gyűjtünk tudatosan azonosítható információkat. Ha Ön szülő 
vagy gyám, és tudja, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg nekünk, kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkba veszi, hogy a szülők hozzájárulásának ellenőrzése 
nélkül gyűjtöttünk gyermekektől személyes adatokat, megtesszük az információkat 
kiszolgálóinkról. 
A jelen Adatvédelmi Szabályzat változásai 
Időről időre frissíthetjük adatvédelmi irányelveinket. A változásokról az új adatvédelmi 
irányelvek ezen az oldalon történő közzétételével értesítjük Önt. 
A változás hatálybalépése előtt e-mailben és / vagy a szolgáltatásunkról szóló híres 
értesítéssel értesítjük Önt, és frissítjük a jelen Adatvédelmi Szabályzat tetején található 
„hatálybalépés dátumát”. 
Javasoljuk, hogy rendszeresen vizsgálja felül ezt az adatvédelmi irányelvet a változások 
esetére. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításai akkor lépnek hatályba, ha erre az 
oldalra közzéteszik. 
Lépjen kapcsolatba velünk 
Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi politikával kapcsolatban, kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot: 
• E-mailben: info@petweb.sk 
• Ha meglátogatja weboldalunkat ezen az oldalon: https://petweb.sk/contact_us.php 
 


