Jog- és Adatvédelmi Nyilatkozat
Minden jog fenntartva.
Jelen weboldal bármely részének vagy egészének hasznosítása és/vagy felhasználása a Bolton
Alimentari S.p.A. hivatalos és kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos. Az engedély nélküli
felhasználás a vonatkozó jogszabályok szerint büntethető.
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Adatvédelmi politika az olaszországi Személyes Adatok Védelméről szóló törvény 13. bekezdésével
összhangban ( 196/2003. június 30 törvényerejű rendelet)
Az olaszországi 2003.június 30-i 196-os a Személyes Adatok Védelméről szóló törvényerejű rendelet
(a továbbiakban "Törvény") 13. bekezdésével összhangban, ezúton nyújtunk tájékoztatást arról,
hogy a jelen szekcióban bekért személyes adatok a Bolton Alimentarti S.p.A., mint Adatkezelő,
vásárlói adatbázisába kerülnek, majd az adatok védelmének és biztonságának garantálása mellett
papír, IT vagy digitális média támogatásával feldolgoznak egyrészről azért, hogy a vásárlók részére
tájékoztató, reklám- és promóciós anyagokat továbbítsanak; másrészről azért, hogy megismerhetővé
váljon a vásárlók elégedettsége a számukra nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan; továbbá
tanulmányok, piackutatások, PR aktivitások készítéséhez, valamint statisztikai és tudományos
célokhoz kapcsolódóan, illetve a törvényi követelmények teljesítése érdekében.
A begyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása kizárólag a fent említett célokra történik és az
adatokhoz kizárólag a Bolton Csoport vállalatai, leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai, valamint
marketing kutatással foglalkozó tanácsadó cégek juthatnak hozzá megfelelő biztonsági és
adatvédelmi előírások betartása esetén.
A felhasználót (vásárlót) a 7. bekezdésben meghatározott jogok illetik meg. Részletesebben, a
felhasználó az Adatkezelőtől információt kérhet saját személyes adatainak meglétére illetve nem
meglétére, továbbá betekintést kérhet a rendelkezésre álló személyes adatokról megfelelő
formában.
A felhasználó információt kérhet adatai eredetéről, azok feldolgozásának módjáról és céljáról,
továbbá kérheti az adatok törlését, vagy azok anonimmá tételét, vagy megtilthatja azok használatát,
amennyiben azok feldolgozása jogszerűtlenül történt; kérheti adatai frissítését, helyesbítését, vagy
ha szükséges azok kiegészítését, illetve törvényességi okokból kifolyólag tiltakozhat az adatok
feldolgozása ellen.
A felhasználó jogainak gyakorlását írásos módon teheti meg, a levelet a következő címre címezve:
Adatkezelő BOLTON ALIMENTARI S.p.A. via L. Einaudi 18/22 - 22072 Cermenate (CO). Személyes
adatok megadása önkéntesen és teljesen spontán módon történik. Azonban, a neve nem kerülhet
adatbázisunkba, ha a kért összes adatot nem adja meg vagy azokat hiányosan adja meg.

