ADATVÉDELMI POLITIKA
1.

FOGALMAK
Adatkezelő – Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (székhelye: 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94.)
Személyes adatok – fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy
társadalmi identitást meghatározó konkrét egy, vagy több különös tényező által beazonosított
vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információk, ezen belül a kép- és
hangfelvétel,

elérhetőségek,

helyadatok,

levelezésben

tárolt

információk,

adatrögzítő

készülékkel vagy hasonló technológia alkalmazásával gyűjtött információk.
Politika – jelen Adatvédelmi Politika.
GDPR - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Szolgáltatás – az alábbi címen elérhető Adatkezelő által vezetett internet-szolgáltatás
www.hu-eservice.com.
Felhasználó – a Szolgáltatást látogató vagy a Politikában leírt egy vagy több szolgáltatást vagy
funkciót igénybe vevő természetes személy.
2.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő a Felhasználó által való Szolgáltatás használata során az adatokat, a
szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjti, valamint a Felhasználó Szolgáltatáson
belüli aktivitásáról információkat gyűjt. Az alábbiakban, a Felhasználó által való Szolgáltatás
használata során történő adatkezelés részletes feltételeinek leírása található.

3.

A SZOLGÁLTATÁSON BELÜLI ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

3.1. A Szolgáltatást igénybe vevő valamennyi olyan személy személyes adatai (beleértve az IP-címet
vagy egyéb azonosítót és a cookie-kkal vagy más hasonló technológiákkal összegyűjtött
adatokat), akik regisztrált Felhasználónak nem minősül (a Szolgáltatáson belül profillal nem
rendelkeznek) az Adatkezelő által az alábbi célokkal kerülnek feldolgozásra:
3.1.1.

a Szolgáltatáson belül gyűjtött tartalmak Felhasználók rendelkezésére bocsátása
céljával - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke (GDPR rendelet 6. cikk
(1) bek. b) pontja);

ADATVÉDELMI POLITIKA

1/8

3.1.2.

analitikai és statisztikai célokkal - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke
(GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja), amely az alkalmazott funkciók fejlesztése
érdekében a Felhasználók aktivitása, valamint vásárlási preferenciái elemzéséből áll;

3.1.3.

az esetleges követelések meghatározása vagy érvényesítése, valamint ezek előtt
védekezés céljával - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke (GDPR
rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja);

3.1.4.

az Adatkezelő és más szervezetek marketing céljai érdekében, különösen a
viselkedésalapú reklám küldéséhez kapcsolódóan - a marketing célú adatkezelés
feltételeinek leírása a "MARKETING" részben található.

3.2. A Felhasználó Szolgáltatáson belüli aktivitása, ezen belül a személyes adatai, a rendszer
naplókban kerülnek rögzítésre (speciális számítógépes program, amely az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai rendszert érintő eseményekről és
tevékenységekről szóló kronológiai nyilvántartás tárolását szolgálja). A naplókban gyűjtött
információk elsősorban a szolgáltatásnyújtás érdekében kerülnek feldolgozásra. Az Adatkezelő
ezen felül az adatokat technikai és adminisztratív célokra, az informatikai rendszer
biztonságának biztosítása és a rendszer irányítása érdekében, valamint analitikai és statisztikai
célok megvalósítása érdekében dolgozza fel (GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja).
BEJELENTKEZÉS

3.3. A weboldalra regisztrálókat a rendszer felkéri, hogy a fiók létrehozása érdekében adják meg az
ehhez szükséges adatokat. A kezelés egyszerűbbé tétele céljával a Felhasználó további adatokat
is megadhat, ezzel egyben a kezelésükhöz hozzájárulva. Az ilyen adatok bármikor törölhetők. A
kötelezőként megjelölt adatok megadása a fiók létrehozásához és kezeléséhez szükséges, a
megadásuk megtagadása a fiók létrehozását ellehetetleníti. További adatok megadása
önkéntes.

3.4. A személyes adatok feldolgozására sor kerül:
3.4.1. szolgáltatáson belül fiók vezetésével és kezelésével kapcsolatos szolgáltatásnyújtás
érdekében - az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés
(GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja); az önkéntesen megadható adatokra
vonatkozóan pedig a hozzájárulás (GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja);
3.4.2. analitikai és statisztikai célokkal - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke
(GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja), amely az alkalmazott funkciók fejlesztése
érdekében a Felhasználók aktivitása, valamint preferenciái elemzéséből áll;
3.4.3. az esetleges követelések meghatározása vagy érvényesítése, valamint ezek előtt
védekezés céljával - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke (GDPR
rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja);
3.4.4. az Adatkezelő és más szervezetek marketing céljai érdekében - a marketing célú
adatkezelés feltételeinek leírása a "MARKETING" részben található.

3.5. A Szolgáltatás-fiókba közösségi portálokon keresztül is be lehet jelentkezni (Facebook, G+,
Instagram, Twitter). Ebben az esetben a Szolgáltatás a Felhasználó közösségi portálon lévő
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fiókjáról kizárólag a fiókba való bejelentkezéshez és a fiók kezeléséhez szükséges adatokat tölt
le. A plug-in beállításainak önálló megváltoztatásával a Felhasználó egyszerűen bővítheti a
letöltött adatok körét azokkal, amelyek hasznosak lehetnek a fiók funkcionalitásának
használatakor.

3.6. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás keretében más személyek adatait is közzé teszi (név,
cím, telefonszám, e-mail cím), ezt kizárólag azzal a feltétellel teheti, hogy a hatályos jogszabályok
előírásait és az ilyen személyek személyes jogait ezzel nem sérti.
MEGRENDELÉSEK (SZOLGÁLTATÁSON BELÜL FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE)

3.7. Felhasználó által történő megrendelés-leadás (áru vagy szolgáltatás megvásárlása) a személyes
adatai kezelésével jár. A kötelezőként megjelölt adatok megadása a megrendelés elfogadása és
kezelése érdekében szükséges, ennek megtagadása a teljesítést ellehetetleníti. További adatok
megadása fakultatív.

3.8. A személyes adatok feldolgozására sor kerül:
3.8.1. az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR rendelet
6. cikk (1) bek. b) pontja); az önkéntesen megadható adatokra vonatkozóan pedig a
hozzájárulás (GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja);
3.8.2. az Adatkezelő jogszabályban előírt kötelességei, különösen az adó és számviteli előírások
teljesítése érdekében - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke (GDPR
rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja);
3.8.3. analitikai és statisztikai célokkal - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke
(GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja), amely az alkalmazott funkciók fejlesztése
érdekében a Felhasználók aktivitása, valamint vásárlási preferenciái elemzéséből áll;
3.8.4. az esetleges követelések meghatározása vagy érvényesítése, valamint ezek előtt
védekezés céljával - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke (GDPR
rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja).
KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPOK

3.9.

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt elektronikus kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül teszi
lehetővé. Az űrlap használatbavétele a Felhasználóval való kapcsolatba lépést és a kérdésre
való válaszadást lehetővé tevő adatok megadásával jár. A Felhasználó a kapcsolat vagy adott
kérdés kezelésének egyszerűbbé tétele érdekében további adatokat is megadhat. A
kötelezőként megjelölt adatok megadása a kérdés befogadása és kezelése céljával
kapcsolatosan szükséges, ennek megtagadása a kezelést ellehetetleníti. További adatok
megadása önkéntes.

3.10. A személyes adatok feldolgozására sor kerül:
3.10.1. az űrlap segítségével megküldött kérdés feladója azonosítása érdekében - az
adatkezelés jogalapja a szolgáltatásnyújtás érdekében történő adatkezelés (GDPR
rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja);
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3.10.2. analitikai és statisztikai célokkal - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt
érdeke (GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja), amely a Szolgáltatáson belül
alkalmazott funkciók fejlesztése érdekében, az űrlapon keresztül érkező felhasználói
kérdések statisztikájából áll.
4.

MARKETING
4.1. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait az alábbi marketing célokkal kezeli:
4.1.1. Felhasználók számára preferenciáikra szabott marketingüzenetek küldése (kulcsszavas
hirdetések);
4.1.2. a Felhasználók érdeklődéseinek megfelelő marketingüzenetek küldése (viselkedésalapú
reklám);
4.1.3. érdekes

ajánlatokról

vagy

tartalmakról

szóló,

egyes

esetekben

kereskedelmi

információkat tartalmazó e-mailek küldése (newsletter szolgáltatás);
4.1.4. áruk és szolgáltatások közvetlen marketingével kapcsolatos egyéb tevékenységek
megvalósítása (kereskedelmi információ elektronikus úton küldése és telemarketing
tevékenység).
4.2. A marketing tevékenységek teljesítése során az Adatkezelő egyes esetekben profilalkotást
végez. Ez azt jelenti, hogy automatizált adatkezelés révén az Adatkezelő értékeli a természetes
személyekre vonatkozó kiválasztott tényezőket, amelyek a viselkedésük elemzését vagy jövőre
szóló előrejelzések elkészítését szolgálják.
KULCSSZAVAS REKLÁMOK
4.3. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait a Felhasználóknak kulcsszavas hirdetések (a
Felhasználó preferenciáira szabott reklám) küldésével kapcsolatos marketing célokkal kezeli. Az
adatkezelésre az Adatkezelő indokolt érdekének megvalósításával kapcsolatosan kerül sor
(GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja).
VISELKEDÉSALAPÚ REKLÁMOK
4.4. Az Adatkezelő és megbízott partnerei a Felhasználók személyes adatait, beleértve a cookie fájlok
és hasonló technológiák segítségével gyűjtött személyes adatokat is, a Felhasználóknak
viselkedésalapú reklámok (a Felhasználó preferenciáira szabott reklám) küldésével kapcsolatos
marketing célokkal kezeli. Ilyenkor az adatkezelés magában foglalja a Felhasználók
profilalkotását is. A fenti technológiák segítségével gyűjtött személyes adatok marketing célokra
való

felhasználása,

különösen

pedig

a

harmadik

személyek

szolgáltatásai

és

árui

népszerűsítése, a Felhasználó hozzájárulását igényli. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
NEWSLETTER
4.5. Az Adatkezelő a szabályzatban meghatározott feltételek szerint biztosítja a newsletter
szolgáltatást azoknak a személyeknek, akik erre a célra az e-mail címüket megadták. A
newsletter szolgáltatás teljesítéséhez az adatszolgáltatás szükséges, ennek megtagadása a
hírlevél küldést ellehetetleníti.
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4.6. A személyes adatok feldolgozására sor kerül:
4.6.1.

newsletter-küldés szolgáltatás teljesítése - az adatkezelés jogalapja az szerződés
teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja);

4.6.2.

newsletter keretében Felhasználóknak marketingüzenetek küldése - az adatkezelés
jogalapja, beleértve a profilalkotást, az Adatkezelő indokolt érdeke (GDPR rendelet 6.
cikk (1) bek. f) pontja) a newsletter küldésére vonatkozó hozzájárulással kapcsolatosan;

4.6.3.

analitikai és statisztikai célokkal - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke
(GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja), amely az alkalmazott funkciók fejlesztése
érdekében a Felhasználók aktivitása elemzéséből áll;

4.6.4.

az esetleges követelések meghatározása vagy érvényesítése, valamint ezek előtt
védekezés céljával - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke (GDPR
rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja).

KÖZVETLEN MARKETING
4.7. A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő által különböző úton történő marketingüzenetek
küldésére is felhasználhatók (e-mail, MMS / SMS, telefon). Az ilyen tevékenységet az Adatkezelő
kizárólag abban az esetben végezheti, ha a Felhasználó hozzájárult és hozzájárulását bármikor
visszavonhatja.
5.

KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK
5.1. Az Adatkezelő felhasználja a közösségi médiában (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter)
vezetett profiljait látogató Felhasználók személyes adatait. Az adatkezelésre kizárólag a
profilvezetéssel kapcsolatosan kerül sor, ezen belül a Felhasználók az Adatkezelő aktivitásáról,
valamint különböző eseményekről, szolgáltatásokról és termékekről való tájékoztatással
kapcsolatban. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt érdeke (EU GDPR 6. cikk (1) bek.
f) pontja), amely a saját márka népszerűsítéséből áll.

6.

COOKIE FÁJLOK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIA
6.1. A cookie fájlok olyan apró szövegfájlok, amelyek a Szolgáltatást böngészőjének eszközén
kerülnek telepítésre. A cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek a Szolgáltatás
használatát megkönnyítik - pl. a Felhasználó látogatásait és elvégzett tevékenységeit
memorizálják.

"SZOLGÁLTATÁSI" COOKIE FÁJLOK
6.2. Az Adatkezelő ún. szolgáltatási cookie-kat alkalmaz, elsősorban az elektronikusan nyújtott
szolgáltatások

nyújtása

és a szolgáltatások

minőségének

javítása

érdekében. Ezzel

kapcsolatosan az Adatkezelő és megbízásából számára analitikai és statisztikai szolgáltatásokat
nyújtó jogalanyok cookie fájlokat alkalmaznak, a Felhasználó távközlési végberendezésén
(számítógép, telefon, táblagép, stb.) információkat tárolva vagy a rajta tárolt információkhoz
hozzáférve. A cookie fájlok ennek érdekében az alábbiakat tartalmazzák:
6.2.1. a Felhasználó által a munkamenet idejére bevezetett adatokat tartalmazó cookie fájlok
(user input cookies);
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6.2.2. hitelesítő

cookie

fájlok,

amelyek

a

munkamenet

idején

hitelesítést

igénylő

szolgáltatásnyújtáshoz kerülnek felhasználásra (authentication cookies);
6.2.3. biztonságot biztosító cookie fájlok, pl. a hitelesítés során csalás észleléséhez használt
fájlok (user centric security cookies);
6.2.4. multimédiás lejátszók munkamenet cookie fájljai (pl. flash lejátszó cookie fájlok), amelyek
a munkamenet idején kerülnek felhasználásra (multimedia player session cookies);
6.2.5. az állandó cookie-k a Felhasználói felület személyre szabását szolgálják, a munkamenet
idején és ezt követően (user interface customization cookies),
6.2.6. a weboldal forgalmát figyelő cookie fájlok, azaz adatelemzéshez alkalmazott cookie-k,
ezen belül a Google Analytics cookies (a Google cég által használt fájlok, amelyek elemzik
a Felhasználó weboldal használatát, statisztikákat és jelentéseket készítve a Szolgáltatás
működéséről). A Google az adatokat nem használja fel a Felhasználó azonosításához,
illetve ezeket az információkat azonosítás céljával nem kapcsolja össze. A szolgáltatással
kapcsolatos részletes információk és az adatgyűjtés mértékére és feltételeire vonatkozó
feltétek

az

alábbi

link

alatt

találhatók:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
"MARKETINGES" COOKIE FÁJLOK
6.3. Az Adatkezelő és megbízott partnerei a cookie fájlokat marketing célokra is felhasználják,
többek között a Felhasználók számára viselkedésalapú reklám küldésére. Ennek érdekében az
Adatkezelő és megbízott partnerei a Felhasználók távközlési végberendezésein (számítógép,
telefon, táblagép, stb.) információkat tárolnak, vagy a rajta tárolt információkhoz hozzáférést
szereznek. A használatukkal gyűjtött személyes adatok marketing célokra való felhasználása,
különösen pedig a harmadik személyek szolgáltatásai és árui népszerűsítése, a Felhasználói
hozzájárulást igényel. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
7.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés időtartama a szolgáltatás típusától és a feldolgozás
céljától függ. Alapelv szerint az adatkezelésre a szolgáltatás nyújtása vagy a megbízás
feldolgozása idején, a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor, illetve az adatkezelés ellen való
tiltakozás benyújtásáig abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő indokolt
érdeke.

7.2. Az adatkezelés időtartama meghosszabbítható abban az esetben, ha az adatkezelés a
követelések megállapításához vagy érvényesítéséhez, illetve a követelések elleni védelemhez
szükséges, ezen az időn kívül pedig - kizárólag abban az esetben és mértékben, amilyenben
ezt a jogszabályok megkövetelik. Az adatkezelési időtartam lejárta után az adatok
visszavonhatatlanul törlésére vagy anonimizálására kerül sor.
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8.

FELHASZNÁLÓ JOGAI

8.1. A Felhasználó jogosult: az adataihoz hozzáférni, azoknak helyesbítését, törlését, feldolgozásuk
korlátozását követelni, továbbá jogosult az adathordozáshoz és az adatkezelés ellen tiltakozni,
valamint az Adatvédelmi Hivatal Elnökénél az adatkezelésre vonatkozóan panasszal élni.

8.2. Amennyiben a Felhasználó adatai a hozzájárulása alapján kerülnek feldolgozásra, a
hozzájárulás bármikor visszavonható, kapcsolatba lépve az Adatkezelővel vagy a Weboldalon
rendelkezésre álló funkciók használatával.

8.3. A Felhasználó jogosult a marketing célokkal való adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az
adatkezelésre az Adatkezelő indokolt érdekével kapcsolatosan kerül sor, valamint - a
Felhasználó különös helyzetére hivatkozva - egyéb esetekben, amikor az adatkezelésre az
Adatkezelő indokolt érdekével kapcsolatosan kerül sor (pl. analitikai és statisztikai célokkal
kapcsolatos adatfeldolgozás).

8.4. A GDPR szabályozásból eredő további jogosultságokról itt (http://www.hu-eservice.com/wpcontent/uploads/2018/06/atlathatosagi_politika.pdf) olvashat.
9.

ADATOK CÍMZETTJEI

9.1. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatosan a személyes adatok külső jogalanyoknak kerülnek
továbbításra, különösen az informatikai rendszerek kezeléséért felelős szolgáltatók számára,
valamint olyan jogalanyoknak, mint pl. bankok és fizetési rendszerek üzemeltetői, számviteli
szolgáltatásokat
kapcsolatban),

nyújtó

szolgáltatók,

marketingügynökségek

futárszolgálatok

(a

megrendelés

(marketingszolgáltatásokkal

teljesítésével

kapcsolatosan),

az

Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai, beleértve a vállalatcsoport társaságait.

9.2. Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adja, az adatai más jogalanyok céljai
megvalósításának érdekében is továbbíthatók, beleérte azok marketing céljait is.

9.3. Az Adatkezelő fenntartja azon jogát, hogy a Felhasználókkal kapcsolatos egyes információkat
az illetékes hatóságoknak vagy az ilyen információkra vonatkozó kérelmet benyújtó harmadik
feleknek, a megfelelő jogalapot alkalmazva és a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően
közzé tegye.
10. AZ EGT-N KÍVÜLI ADATÁTVITEL
10.1. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül a személyes adatok védelmének mértéke az
európai jog által biztosítottól eltér. Ezért az Adatkezelő a személyes adatokat az EGT-n kívülre
csak akkor továbbítja, ha ez valóban nélkülözhetetlen és egyben a megfelelő adatvédelmet
biztosítja, mindenek előtt pedig az alábbiak révén:
10.1.1. az adott országokban azokkal az adatkezelőkkel együttműködve, amelyekre
vonatkozóan az Európai Bizottság megfelelő határozatot adott ki;
10.1.2. az Európai Bizottság által kiadott szabványos szerződéses kikötések alkalmazásával;
10.1.3. az illetékes felügyeleti szerv által jóváhagyott kötelező érvényű vállalati szabályok
alkalmazásával;
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10.1.4. USA-ba való adatátvitel esetén - az Európai Bizottság határozatával jóváhagyott
Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) program résztvevőivel együttműködve.
10.2. Az Adatkezelő az EGT-n kívüli adatátviteli szándékáról az adatgyűjtés során a Felhasználót
tájékoztatni köteles.
11. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

11.1. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelésének biztosítása érdekében
folyamatosan kockázatelemzést végez, ezzel mindenekelőtt azt biztosítva, hogy az adatokhoz
csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá, és csak olyan mértékben, amennyire az
általuk végzett feladatok ezt indokolják. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes
adatokkal kapcsolatos valamennyi műveletet csak az erre felhatalmazott dolgozók és
munkatársak végezzék.

11.2. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
alvállalkozói és más együttműködő partnerei minden olyan esetben, amikor az Adatkezelő
megbízásából személyes adatokat kezelnek, a megfelelő biztonsági intézkedések
alkalmazását garantálják.
12. ELÉRHETŐSÉGEK

12.1. Az Adatkezelővel az alábbi e-mail cím alatt léphet kapcsolatba gdpr@eservice.com.pl vagy
levélben a Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Spółka z o.o., 01-102 Warszawa, ul. Jana
Olbrachta 94, Lengyelország címen.

12.2. Az Adatkezelő Adatvédelmi Biztost nevezet ki, akivel valamennyi a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos ügyben, az iod@eservice.com.pl címen léphet kapcsolatban.
13. ADATVÉDELMI POLITIKA MÓDOSÍTÁSA
13.1. A Politika folyamatosan ellenőrzött és szükség esetén módosított. A Politika aktuális változata
2018.05.24-én került elfogadásra.
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