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Adatvédelmi tájékoztató Toolscout  
Az Ön személyes adatainak feldolgozására a "Hoffmann SE általános adatvédelmi tájékoztatója" vonatkozik. A 
ToolScout használatakor a következő információk is érvényesek. 
 

1. Ki a felelős az adataim feldolgozásáért? 
A Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Németország, felelős az Ön adatainak feldolgozásáért, amikor 
Ön meglátogatja ezt a weboldalt. 
 
A Hoffmann SE adatvédelmi tisztviselőjével a fenti címen, az adatvédelmi tisztviselő részére postai úton, illetve e-
mailben a dataprotection@hoffmann-group.com címen veheti fel a kapcsolatot. 
 

2. Mikor gyűjt a Hoffmann adatokat Önről? 
A weboldal technikai adminisztrációja és az ügyfélkezelés céljából korlátozott mértékben gyűjtünk adatokat, hogy 
fogadni és feldolgozni tudjuk az eszközválasztásra és a technológiai adatok meghatározására vonatkozó kéréseit, és 
így az Ön igényeihez igazított ajánlatokat tudjunk tenni. Weboldalunkat személyes adatok megadása nélkül is 
meglátogathatja. Csak technikai hozzáférési adatokat tárolunk az úgynevezett szervernaplófájlokban, például a kért 
fájl nevét, a kérés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét és a kérő szolgáltatót. Ezeket az adatokat 
kizárólag az oldal zavartalan működésének biztosítása és szolgáltatásaink javítása érdekében értékeljük, és nem 
engedik meg, hogy bármilyen következtetést vonjunk le az Ön személyére vonatkozóan. 
 
Személyes adatokat különösen a következőkről gyűjtünk 
amikor  egyéni ügyfél-hozzáférésre regisztrálok a ToolScout-omban 
 -különleges formatervezési mintákra vonatkozó érdeklődés esetén  
-a  tétellistában történő mentéskor 
 -e-mailben lépjen kapcsolatba velünk.   
 
Az, hogy az egyes esetekben milyen adatokat gyűjtünk, a megfelelő adatbeviteli űrlapokon látható. Az Ön által 
megadott adatokat a szerződés feldolgozásához, a szolgáltatások nyújtásához és az Ön megkereséseinek 
feldolgozásához használjuk fel. 
 

3. Az adatok továbbítása 
Amennyiben külső szolgáltatókat vesznek igénybe a weboldal üzemeltetéséhez vagy a Hoffmann Csoport valamelyik 
vállalata által nyújtott szolgáltatásokhoz (tárhelyszolgáltatók, szállítási szolgáltatók stb.), vagy a Hoffmann Csoport 
egy másik vállalata felelős a feldolgozásért, az érintett vállalatok csak olyan mértékben férnek hozzá az Ön adataihoz, 
amennyire ez minden esetben szükséges a saját feladataik és funkcióik ellátásához. 
 
Amennyiben ezek a szolgáltatók és a Hoffmann Csoport vállalatai az Ön adatait az Európai Unión kívül dolgozzák fel, 
ez azt eredményezheti, hogy az Ön adatait olyan országba továbbítják, ahol nem ugyanazok az adatvédelmi normák 
érvényesülnek, mint az Európai Unióban. Ebben az esetben biztosítjuk, hogy az Ön adatainak megfelelő címzettjei 
szerződéses vagy egyéb módon garantálják az Európai Unióval egyenértékű adatvédelmi szintet.  
 

4. Mikor törlik az adatait? 
A szerződés teljes feldolgozását vagy az ügyfélszámla törlését követően az Ön adatait további felhasználásra 
zároljuk, és az adó- és kereskedelmi törvények szerinti megőrzési határidők lejárta után töröljük, kivéve, ha Ön 
kifejezetten hozzájárult adatai további felhasználásához, vagy ha fenntartjuk a jogot az adatok további, törvény által 
megengedett felhasználására, amelyről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást adunk. Az ügyfélszámla 
törlése bármikor lehetséges, és a fent leírt kapcsolattartási lehetőségre küldött nem hivatalos üzenettel vagy az 
ügyfélszámlán erre a célra szolgáló funkcióval tehető meg. 
  

 


