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A személyes adatok védelme
Az Önök adatainak a védelme nagyon fontos a számunkra. Az Önök adatait nem nyújtjuk át
marketinges célokra semmilyen más társaságnak a SevenPoint2 Europe társaságon kívül, vagy a
SevenPoint2 Europe szövetség tagjain kívül. Ezen dokumentum leírja az információkat, mint a
szolgáltatásaink szabványos nyújtásának a részét, amelyeket begyűjtünk Önöktől, valamint hogy mi
történhet ezen információkkal. A Személyes adatok védelmének az elfogadásával, kifejezi az
egyértelmű hozzájárulását a személyes adatainak a felhasználásához, ezen feltételekkel összhangban.
Az információk, amelyeket begyűjtünk.
A személyes adatok begyűjtésénél az elsődleges célunk a megbízható, egyéni és gyakorlati
tapasztalatok nyújtása. Ez lehetővé teszi a számunkra az olyan szolgáltatások és funkciók nyújtását,
amelyek valószínűleg megfelelnek az Ön szükségleteinek, valamint a szolgáltatásaink egyénire
szabását, hogy megkönnyítsük és leegyszerűsítsük a felhasználásukat.
Csak azon személyes adatokat gyűjtjük be, amelyek szükségesek ezen célok eléréséhez. Általánosan
átnézheti a SevenPoint2 Europe weboldalait anélkül, hogy megmondaná, hogy ki Ön, vagy átnyújtana
bármilyen más személyes adatot. Ha megadja a személyes adatait, már nem ismeretlen a számunkra.
Ha a megrendelés kivitelezése mellett dönt, igényelhetjük Öntől az azonosító adatok, kapcsolati és
számlázási adatok, a kézbesítéshez szükséges információk és egyéb a weboldalunkon feltüntetett
internetes nyomtatványokon szereplő információk megadását. Ahol lehetséges, megjelöljük, hogy
mely mezők kitöltése kötelező es melyek azok, amelyek kitöltése szabadon választható. Mindig van
lehetősége, az adatok nem megadására, ha úgy dönt, hogy az adott szolgáltatást vagy funkciót nem
használja ki. Meghatározott feltételek mellett, igényelhetünk a kiegészítő pénzügyi adatokat,
egyebek közt például: az Ön fizetési adatait, beleértve a fizetési kártya adatait a neve, címe és
további információk helyességének a hitelesítésére, ahogy az Ön megrendelése kifizetésének
feldolgozására is.
Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait.
Az Ön személyes adatait, az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtásának a megkönnyítésére
használjuk fel. Az Ön elmentett adatait, amelyeket megőrzünk és a további megszerzett adatokat a
következő célokra használjuk fel: viták rendezése, problémák eltávolítása, fizetendő díjak begyűjtése,
tájékoztatás nyújtása az aktuális kínálatról, termékekről, szolgáltatásokról; frissítések, szolgáltatások
testre szabása, a hibák megállapítása és a hibákkal szembeni védelem, valamint a csalások és egyéb
bűncselekmények felderítése. Időnként a problémák azonosításának és a vitarendezés céljából több
felhasználót is átböngészhetünk, és mindenekelőtt átvizsgálhatjuk a személyes adataikat, hogy
azonosítsuk a több felhasználói ID, ill. aliasok alatt bejelentkezett felhasználókat. A személyes
adataikat összehasonlíthatjuk és ellenőrizhetjük a hibák és a mulasztások kizárásának, valamint a
helyesség bebiztosításának az érdekében.
Az Önök információinak az átnyújtása: A politikánkból adódóan, az Ön információit nem nyújtjuk át
és nem adjuk át marketinges célokra, semmilyen fél számára a SevenPoint2 Europe társaságon kívül,
vagy a SevenPoint2 Europe tagjainak a szövetségén kívül. Viszont bizonyos esetekben, a személyes
adataik szabványos üzleti mértékben átnyújtásra kerülnek, a szolgáltatásaink nyújtásának a céljaira.
Elosztó központjaink: Kizárólag az Önök által megrendelt termékek kézbesítéséhez szükséges

információkat nyújtjuk át. Bizonyos adatok, mint pl. e-mail cím, jelszavak, a fizetési kártya adatai,
bankszámla adatai, nincsenek harmadik fél számára, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül átnyújtva.
Adatbiztonság. Az Ön adatai a SevenPoint2 szerverein vannak elhelyezve az Egyesült Államokban.
Procedurális és műszaki bebiztosítást használunk, beleértve a rejtjelezést, firewallt, Secure Socket
Layers-t, az adatai teljes védelme érdekében, valamint hogy megvédjük az adatait a lopással,
jogosulatlan hozzáféréssel és a közzétételükkel szemben. Az adatokat úgy kezeljük, mint a vagyont,
amelynek védelmezve kell lenniük a veszteséggel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Számos
biztonsági technikust alkalmazunk, hogy ezen adatokat megvédelmezzük a jogosulatlan
felhasználóktól, a társaságon belül és kívül is.

