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Ezt a honlapot az UNIMET Kórháztechnikai Kft. üzemelteti. A honlap tárolására Magyar
Telekom szerverein kerül sor. Az Unimet Kft. székhelye Magyarországon, a 1138 Budapest,
Viza u. 7/b. címen található.
Kérjük, hogy a honlap használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a
szabályzat ismerteti a személyes adatok kezelésének és a cookie-k felhasználásának módját.
Ön a honlap használatával a jelen szabályzatot elfogadja.

1. Kezelt adatok típusai / linkek webáruházunkba, saját aloldalunkra
Az Unimet Kft. számára fontos az Ön magánszférájának a védelme. A honlapon keresztül
különféle típusú, vállalkozásához kötődő adatokat kezelünk. Ezek közé tartoznak:


Különféle információk, amelyeket Ön ad meg számunkra az esetleges regisztráció
(anélkül is vásárolhat webáruházunkban), a szolgáltatásaink, termékeink webáruházi vagy
e-mailes, telefonos igénylése során, például a vállalkozása neve, orvos neve, számlázási és
szállítási címe, e-mail-címe, telefonszáma.

Ez a honlap más honlapokra és közösségi média oldalakra mutató linkeket nem tartalmaz.
Az egyetlen átlinkelési típus az, hogy a terméklistában aláhúzott termékre kattintva
átkerülünk az Unimet Kft. webáruházába.
Ennek eredményeképpen, ha Ön az ilyen cikket megjelenítő webáruházunkat látogatja meg,
az üzemeltető fél honlapjairól származó cookie-kat kaphat. Az Unimet kft. nem ellenőrzi ezen
cookie-k terjesztését. További információért ellenőrizze a harmadik fél (Bolthely Kft.)
adatvédelmi szabályzatát.
Tájékoztatjuk, hogy az Unimet Kft. nem vállal felelősséget harmadik fél honlapjaiért.

2. Személyes és nem személyes adatok gyűjtése és felhasználása
Amikor Ön személyes kérdést, kérést küld el az Unimet Kft. részére, mi azzal a céllal tároljuk
és dolgozzuk fel az Önről kapott információkat, hogy válaszoljunk az Ön kéréseire, marketing
és piackutatási tevékenységet végezzünk, elemezzük az értékesítési adatokat, és kapcsolatba
lépjünk Önnel oly módon, ahogyan Ön azt a kapcsolatfelvételre vonatkozó lehetőségek közül
választotta.
Az információkat harmadik félnek nem adjuk át.
Amennyiben a weblapon az adatainak kezeléshez hozzájárul, úgy a hozzájárulás önkéntes.
Hozzájárulása esetén az Ön vállalkozási (és esetleg személyes) adatai (vállalkozás neve,
vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím) abból a célból kerülnek tárolásra, hogy
kérését teljesíteni tudjuk, valamint külön hozzájárulása esetén marketing, piackutatási, ill. az
eladások nyomon követése céljából is, ill. azért, hogy Önnel az Unimet Kft felvegye a
kapcsolatot.
Az adatok feldolgozását az Unimet Kft. munkatársai végzik.
Az Ön személyes adatait mi nem értékesítjük, és nem osztjuk meg más vállalatokkal azok
saját használatára. Adatai kizárólag a webáruház kezelőjéhez valamint a kiszállításban részt
vevő futárcég(ek)hez kerülhetnek az ügylet lebonyolítása érdekében.
Csak akkor lépünk Önnel elektronikusan kapcsolatba, ha Ön ebbe kifejezetten beleegyezett és
megadta e-mail címét.
A honlap rendszerteljesítmény és használhatóság tekintetében való optimalizálása, valamint
termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó hasznos információk nyújtása érdekében
automatikusan információkat nem gyűjtünk és nem tárolunk az Ön számítógépén található
naplófájlokban. Ebbe beletartozik az Ön Internet Protocol (IP) címe, böngészője típusa és
nyelvbeállítása, operációs rendszere, internet-szolgáltatója (ISP) és a dátum-/időbélyeg.
Az Ön által megadott információkat felhasználhatjuk marketing és hirdetési szolgáltatásaink,
valamint kommunikációnk céljára (például vonzó speciális ajánlatok és szolgáltatások
ajánlására, hírlevél küldésére).
Ha vállalkozási adatokkal együtt személyes adatokat is felhasználunk (pl. orvos neve, rendelő
telefonszáma), ezeket az információkat személyes adatként kezeljük mindaddig, amíg
összekapcsolva maradnak.

3. Cookie-k használata
A jelen honlap az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív
alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie"-kat nem használ. Ez alól
kivétel a webáruházi megrendelés és lebonyolítás folyamata, ezek kizárólag a webáruház
üzemeltetője és a futárcég(ek) hatáskörébe és adatvédelmi eljárásába tartoznak.



Mi az a „cookie”?

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet a web szervere az Ön
számítógépének merevlemezén található böngésző cookie-fájljába küld. A cookie fő célja,
hogy web szerverünk testre szabott honlapokat jeleníthessen meg felhasználóink számára, ill.
hogy segítse a rendelési és szállítási folyamat lebonyolítását.

4. Webjelzők és pixel tag-ek
Ilyeneket honlapunkon nem használunk.
Ez a holnap nem tartalmaz webjelzőket (web beacon), melyek „pixel tag” néven is ismertek.
A webjelző egy általában 1 x 1 pixel méretű, gyakran átlátszó grafikus kép, amelyet egy
honlapon vagy egy e-mailben helyeznek el, és amelynek célja a honlapot meglátogató vagy az
e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének figyelemmel kísérése. A webjelzőket
harmadik személy technológiái használják a felhasználók honlapon kifejtett tevékenységének
figyelemmel kísérésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és
honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos honlapot. Ilyeneket nem használunk.

5. Adatkövetés és elemzés
Az Unimet Kft. a rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag a számlázáshoz,
raktárkezeléshez (egyes cikkek fogyásának nyomon követéséhez) használja fel, illetve e-mail
címükre tudunk híreket, ajánlatokat küldeni újdonságokról, akciókról. Nyilvántartásunk
Önnek is hasznos, mert sokszor úgy kapunk telefonon rendelést, hogy a „szokásos” terméket
küldjük. Ehhez nyomon kell tudnunk követni a termékeket.
A nyilvántartáshoz szükséges összes információ az Unimet Kft. szerverén és az e-mail
címlistában kerül tárolásra, amely a 1138 Budapest, Viza u. 7/b. alatti székhelyén található.
Az Unimet nem osztja meg ezen információkat harmadik féllel önálló használat céljából.
Amennyiben nem ért egyet az elemzéssel az alábbi címen élhet tiltakozási jogával:
www.unimet.hu/email

6. Újracélzás
Újracélzást nem végzünk. Önhöz kapcsolódó felhasználói adatokat sem közlünk egyetlen

partnerrel vagy közösségi média oldallal sem.

7. Az általunk használt cookie-k
Honlapunkon nem használunk cookie-kat.

8. Kommunikáció a közösségi média hálózatokkal
Honlapunk nincs kapcsolatban közösségi média csatornákkal.

9. Személyes adatairól való tájékoztatáshoz fűződő jog / Helyesbítés, letiltás és
törlés
Bármikor felvilágosítást kérhet az Önről tárolt személyes adatokról, az adatok eredetéről, az
adatokat megkapó személyekről, a tárolás céljáról, valamint azon személyekről és
entitásokról, akiknek rendszeresen továbbítjuk az Ön személyes adatait. Továbbá joga van
adatainak frissítését, helyesbítését, letiltását vagy törlését kérni a jogszabályokkal
összhangban.
Ha személyes adatokat adott meg nekünk, és szeretné tudni, milyen személyes adatokat
tárolunk Önről, vagy ha információt szeretne kérni adatainak felhasználásáról vagy annak
helyesbítését/ letiltását / törlését igényli, lépjen kapcsolatba velünk az
unimet@mail.datanet.hu vagy a zsuzsa.nieberl@unimet.hu címen, vagy leiratkozásra az
alábbi leiratkozó linket is használhatja üzenet céljából: www.unimet/e-mail

10. A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

11. Változások az adatvédelmi szabályzatban
Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások
vagy változtatások miatt.

12. Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal
kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:
UNIMET Kórháztechnikai Kft.
1138 Budapest, Viza u. 7/b.
Tel/fax: (+36-1) 359-2167
www.unimet.hu/e-mail, unimet@mail.datanet.hu, zsuzsa.nieberl@unimet.hu
Verzió: 2018. május
Az Unimet fenntartja a jogot, hogy bármikor változtasson a termékek specifikációin.

