Adatvédelmi tájékoztató
A honlap üzemeltetője, az adatkezelő és a China Smart Expo kiállítás szervezője:
CECZ Közép-európai Kft.
1152 Budapest
Szentmihályi út 171. 4. emelet.
NAIH számunk: NAIH-99702

A következő - spam-ektől védett - e-mail címeken érhet el minket: info@cecz.hu és
info@chinasmartexpo.hu Telefonon a +36 1 414 72 88 telefonszámon veheti fel velünk a kapcsolatot.
Jelen tájékoztató aktuális verzióját a http://www.chinasmartexpo.com/ weblapon érheti el.
CECZ Közép-európai Kft. komolyan veszi az Ön személyes adatainak biztonságát.
A jelen adatvédelmi tájékoztató általános áttekintést nyújt a felhasználás és a személyes adatok
tárolására vonatkozó politikánkról, a 2011. évi CXII. törvény alapján (az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról).
Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása),
hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Az általunk kezelt személyes adatok az Ön
regisztrációjakor megadott adatoktól függően a következők: név, nem, születési idő, cím, emailcím,
telefonszám.
Az Adatkezelés célja a China Smart Expo kiállításra történő internetes vendég-regisztráció hatékony
lebonyolítása, a rendezvényen a vendég-kiállító találkozók előre történő regisztrációja, az internetes
oldalainkon keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának biztosítása, célzott tartalmak,
hirdetések megjelenítése, küldése. A jelen webhely használatával Ön elfogadja az adatok általunk
történő kezelését és azok feldolgozására vonatkozó információkat az itt leírt módon a jelen
tájékoztatóban említett célra.
Amennyiben Ön Google, Facebook vagy LinkedIn profil használatával regisztrál oldalunkon, úgy a
Google, Facebook vagy LinkedIn regisztrációjakor megadott alábbi adatokat is kezeljük: Azonosító
szám, Weboldal URL, Profil oldal URL, Profil kép URL, Megjelenítési név, Felhasználói név, Leírás,
Keresztnév, Vezetéknév, Nem, Nyelv, Életkor, Születési dátum, Email cím, Ellenőrzött email cím,
Telefonszám, Lakcím, Ország, Régió, Város, Irányító szám, Megjelenítési név, Állapotfrissítési lista,
Ismerősök listája
A megadott személyes adatok kezelését mindaddig folytathatjuk, amíg a szolgáltatásról - az adott
felhasználói névvel – le nem iratkozik, és egyúttal nem kéri az adatai törlését. A törlés időpontja a
törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat
használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás
esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait
haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja
esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
Minden weboldalunkra látogatót automatikusan felismer a szerverünk, de csak az IP címét illetve
böngészője típusát gyűjtjük. A látogatóink „Cookie / süti” információinak ideiglenes tárolása a
látogató számítógépén a rendszer működéséhez szükséges, ez azonban személyes információkat nem
tartalmaz. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A

cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve saját böngészőjében a cookiek
alkalmazását letilthatja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó elfogadja, hogy cookiek
használata nélkül az oldal működése nem lesz teljesértékű. Ezen információkon kívül csak azok
személyes adatokat gyűjtjük, akik e-mailben, személyesen vagy más csatornán keresztül felveszik
velünk a kapcsolatot, vagy önként információkat szolgáltatnak, például az online regisztrációnál
történő adatbekérés során. Mindennemű személyes információt informatikai védelemmel ellátott
adatbázisunkban tárolunk.
Ezen információkat a honlap és a kiállítás tartalmának javítása érdekében gyűjtjük, marketing célokra
használjuk fel őket, amennyiben látogatóink elfogadják ezen Adatvédelmi tájékoztató tartalmát.
Kérésre a kormányzati hatóságok vizsgálatot folytatnak le abból a célból, hogy ellenőrizzék,
honlapunkon az adatvédelmi politika betartását és az alkalmazandó jogszabályokat, valamint
visszaélés vagy illetéktelen használatát elleni védelmet a honlapon.
Amennyiben nem kíván e-mailt kapni tőlünk a jövőben, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt a fenti
címre, vagy hívjon minket a fenti számot. Ha megadja nekünk a postai címét akkor ilyen módon is
kaphat rendszeres leveleket tőlünk az új termékekről és szolgáltatásokról vagy a közelgő
eseményekről. Ha nem kíván ilyen leveleket kapni, kérjük, tudassa velünk.
Amennyiben megadja telefonszámát, úgy lehetőség van rá, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot, új
termékekről, szolgáltatásokról vagy közelgő eseményekről tájékoztatjuk. Ha nem szeretne ilyen
jellegű telefonhívásokat kapni tőlünk, kérjük, jelezze az elérhetőségeink egyikén.
A marketing tartalmú megkeresések céljából fenntartjuk magunknak a jogot, hogy általunk megbízott
harmadik felek, partnereink számára személyes adatokat szolgáltassunk ki. Ezen adatok azonban csak
és kizárólag az általunk megjelölt szolgáltatások elvégzéséhez használhatók fel.
Fenntartjuk magunknak a jogot, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen tájékoztató
tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.
Ha a szabályzaton a jövőben változtatni fogunk akkor erről értesíteni fogjuk Önt is és lehetőséget
biztosítunk adatainak törlésére.
A CECZ Közép-európai Kft. által üzemeltetett webhelyek Google Analytics internetes szolgálatát
használnak, amely szolgáltatója a Google Inc. A Google Analytics úgynevezett Sütiket, Szöveges
fájlokat használ, amelyek a számítógépre vannak lementve, és lehetővé teszik az elemzést a webhely
használatáról. A felhasználó használatából származó információk a cookiek (beleértve az Ön IP-címét)
segítségével átkerülnek a Google szerverre az USA-ba, és ott tárolja azokat és a Google ezeket az
információkat, felhasználja, hogy értékelje a weboldal használatát, jelentéseket állít össze a webhely
szolgáltatónak a tevékenységekről és szolgáltatásokról és az internet használatról. A Google adott
esetben ezeket az információkat harmadik feleknek továbbítja, amennyiben a törvények ezt engedik,
illetve amennyiben egy harmadik fél dolgozza fel az adatokat a Google megbízásából. A Google soha
nem kapcsolja össze egyéb adatokkal. Előfordulhat, hogy a cookie-k telepítése megakadályozza a
böngésző szoftverek megfelelő beállítását. Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy ebben az esetben
nem fogja tudni használni a honlap minden funkcióját teljes mértékben.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a China Smart Expo rendezvényről kép és hangfelvétel készülhet, melyen
ön is szerepelhet. A rendezvény helyszínére történő belépéssel Ön ráutaló magatartással
hozzájárulását adja az esetleg Önt is ábrázoló kép és hangfelvétel készítéséhez.

Az általunk kezelt személyes adatokat részben saját, részben a külsős adatfeldolgozó technikai
eszközeivel dolgozzuk fel. Külsős adatfeldolgozót is igénybe veszünk: SKY Marketing Communications
Reklámügynökség Kft. (Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u 80., adószáma: 10481600-2-41).
A felhasználó jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c).

