1. Személyes adatainak védelme számunkra kiemelt fontosságú és szigorúan betartjuk az adatvédelmi és az
információs törvényben foglaltakat. A személyes adatokat ezen a weboldalon csak a technikailag szükséges
mértékben gyűjtjük. Az összegyűjtött adatokat nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.
2. Ingyenes hírlevelünk, a Gondolat-Galopp célja, hogy az önként feliratkozó érdeklődőknek szakmai
információkat nyújtson vezetői, csapatépítési és önfejlesztési témakörben. Ön bármikor visszavonhatja
adatai tárolásához a feliratkozáskor adott hozzájárulását, a hírlevélről bármikor véglegesen leiratkozhat.
Ez esetben adatait (név, e-mail cím) a rendszer véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Hírlevélmotor: ListaMester: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8., Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető. Cégjegyzékszám:
13-06-065996, Adószám: 21158218-2-13, E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu
3. Önnek bármikor jogában áll információt kérni az adatkezeléssel kapcsolatban. Amennyiben ilyen
tájékoztatásra van szüksége, vagy olyan kérdései adódnak, amelyre a választ a jelen tájékozatóban nem
találja, kérjük, lépjen kapcsolatba irodánkkal az info@pegazuscoaching.hu mail címen.
4. Ez a weboldal automatikusan gyűjt és tárol a szerver naplófájljain a böngésző által továbbított
információkat. Ezek a következők: böngésző típusa, verziója, a használt operációs rendszer, hivatkozó URL, a
hozzáférési számítógép IP-címe, gazdaneve és a szerver kérésének ideje. Ezek az adatok közvetlenül nem
rendelhetők hozzá adott személyhez és más adatforrásokkal nem összevethetők.
5. Az adathasználat célja: az általunk gyűjtött adatokat a felhasználói élmény javítására, weboldalunk
látogatottságának elemzésére, Ügyfélkörünk tájékoztatására és programjaink továbbfejlesztésére használjuk.
6. A biztonsági intézkedések széles körét alkalmazzuk személyes adatainak védelme érdekében. Jóváhagyott
titkosítási módszert használunk az online érkező érzékeny információk megóvása érdekében. Csak az adott
munkafeladatot végző személyek rendelkeznek hozzáféréssel a közölt személyes adatokhoz, a számukra
előírt titoktartás mellett. Azon számítógépek, szerverek, amelyeket személyazonosításra alkalmas
információk tárolására használnak, biztonságos környezetben találhatók.
7. Informatikai süti / Cookie kezelése: azért használunk cookiekat, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt
biztosítsuk az Ön számára. Amennyiben a beállítások módosítása nélkül lép tovább, úgy tekintjük, hogy
beleegyezését adja a weboldalunkról származó cookiek fogadásába. Amennyiben kívánja, bármikor
megváltoztathatja a beállításokat. A cookie-használat nincs összekapcsolva egyéb más, az oldalunkon
megadott személyazonosításra alkalmas információkkal.
8. A cookiek tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával bármikor letilthatja; azonban kérjük, vegye
figyelembe, hogy ebben az esetben nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a webhely összes
funkcióját.
9. Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást, a Google Analytics-t használja.
Az így generált információ általában az USA-ban lévő Google-szerveréhez továbbítódik és ott tárolódik.
Ha Ön bekapcsolja az „IP cím elrejtése” funkciót, akkor a Google lecsökkentett IP-címet tárol az Európai Unió
tagállamaival, ill. az Európai Gazdasági Térséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A Google ezt az
információt a weboldal használatának értékeléséhez használja fel. A Google Analytics részeként megadott IPcím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.
10.Weboldalunk használatával Ön elfogadja adatvédelmi nyilatkozatunkat és hozzájárul adatvédelmi
irányelveink betartásához. Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat!
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