
Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról 

 

1. Rólunk 

A STAR STONE SA egy 100%-ban román magántőkével rendelkező társaság, amely betonból és gipszből 

készült dekorációs elemek gyártásával foglalkozik. 

2. Az általunk feldolgozott személyes adatok 

A STAR STONE SA személyes adatkezelő. Az alábbi típusú személyes adatokat gyűjtjük be Öntől: 

• Családi- és utónév 

• Email 

• Telefon 

• Vállalat 

• Megye 

• Helység 

• Terv leírása 

• Online tevékenység 

3. Miért van szükségünk a személyes adatokra 

Az Ön személyes adataira az alábbi feldolgozások céljából van szükségünk: 

A STAR STONE SA jogos érdekének törvényes alapja szerint azért, hogy válaszolni tudjunk a kapcsolat-

felvételi űrlapon és a termékoldalakon Ön által továbbított üzenetekre: 

• Családi- és utónév – ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy Önt személyesen 

szólíthassuk meg 

• E-mail – az e-mail címet arra használjuk, hogy válaszoljunk az üzenetére 

• Telefon – a telefonszámot arra használjuk, hogy gyorsabban válaszoljunk az üzenetére 

• Vállalat – hogy azonosítani tudjuk, dolgozott-e már velünk 

• Megye, helység – hogy tudjuk milyen partnereket és regionális értékesítési felelősséggel 

rendelkező személyeket vonhatunk be, hogy segítsünk Önnek 

• A terv leírása – ez az információ abban segít, hogy azonosítani tudjuk a legjobb termékeinket, 

amelyek hasznosak lehetnek Ön számára 

Az Ön beleegyezésével az alábbi személyes adatokat is fel szeretnénk dolgozni 

  

Online viselkedés 

• Böngészési előzmények – ezeket az információkat megosztjuk a sütikre vonatkozó leírásban 

szereplő partnereinkkel annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatot tudjunk Önnek 

kínálni. Bővebb információkat a süti oldalunkon talál. 

4. Mire használjuk a személyes adatokat 



Az Ön személyes adatait a Romániában található STAR STONE SA társaság keretén belül dolgozzák fel. 

Az Ön adatainak adattárhely- és adattárolási szolgáltatását Hollandiában a Siteground szervereken 

végzik, amely a STAR STONE SA által felhatalmazott személy minőséggel rendelkezik. 

Az Ön személyes adatait a Collect.Chat INC is feldolgozza, amely a STAR STONE SA által felhatalmazott 

személy minőséggel rendelkezik és a chat kezelési szolgáltatást végzi. A Collect.Chat INC egy Egyesült 

Államokbeli társaság.  

A személyes adatok nemzetközi továbbításának megfelelőségét a Collect.Chat INC és a STAR STONE SA 

között aláírt Általános szerződési feltételek biztosítják. 

Az Ön személyes adatai a STAR STONE termékek értékesítésével foglalkozó romániai partnereinkhez is 

eljuthatnak, a STAR STONE azon jogos érdeke alapján, hogy megbizonyosodjon róla, hogy Ön a legjobb 

értékesítési tanácsadásban részesül. Ezek a partnerek személyes adatkezelő minőségben járnak el. 

Az Ön személyes adatait a böngészési előzmény elemzése céljából elküldik a sütikre vonatkozó 

leírásban feltüntetett partnereinkhez. Kérjük, tanulmányozza e partnerek leírását az oldalon. 

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat 

Az Ön üzenetekben és az ajánlatkérésekben feltüntetett személyes adatait az utolsó közléstől 

számított egy éves időszakra őrizzük meg, amennyiben Ön nem válik ügyfelünkké. 

Az Ön Online tevékenységére vonatkozó adatait a sütik élettartamának idejéig őrizzük meg, vagy 

mindaddig, amíg Ön nem dönt úgy, hogy törli a sütiket. 

A pénzügyi-könyvviteli dokumentumokban vagy a pénzügyi-könyvviteli dokumentumokat kísérő 

dokumentumokban szereplő személyes adatokat 10 évig őrizzük meg, a Pénzügyi Minisztériumnak a 

pénzügyi-könyvviteli dokumentumokról szóló 2634/2015. számú Rendelete 1. Melléklete 38. cikke 

rendelkezéseinek megfelelően és azokhoz kizárólag az archiválásuk szerinti törvényes célból lehet 

hozzáférni. 10 év után ezeket az adatokat megsemmisítik. 

6. Melyek az Ön jogai? 

Amennyiben Önnek oka van rá azt feltételezni, hogy a rendelkezésünkre álló bármelyik személyes 

adata helytelen vagy hiányos, Önnek joga van arra, hogy kérelmezze az Önre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, továbbá 

tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. E jogok 

gyakorlása érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a gdpr@starstone.ro címen. 

Ha panaszt szeretne benyújtani a személyes adatainak feldolgozási módjával kapcsolatosan, kérjük, 

vegye fel a kapcsolatot az adatvédelemmel felelős személlyel a következő e-mail címen: 

gdpr@starstone.ro. Az adatvédelemmel felelős személy fel fogja venni Önnel a kapcsolatot a felmerült 

probléma megoldása céljából. 

Hasonlóképpen Ön felveheti a kapcsolatot a Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeletéért Felelős 

Nemzeti Hatósággal a www.dataprotection.ro címen és itt panaszt nyújthat be. 

http://www.dataprotection.ro/

