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Adatok gyűjtése 
Honlapunkat személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem 
feltétele személyes adatainak megadása. A honlap látogatása során szerverünkön adatokat 
tárolunk mint pl. az Ön IP-címe és a használt böngészője. Ezek az adatok esetleg az Ön 
azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. 

  
Személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása 
Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha ezeket Ön az adatgyűjtéshez hozzájárulva 
megadja nekünk, a regisztráció alkalmával, az űrlapok kitöltésekor vagy e-mailben, termékekre 
vonatkozó kérdések vagy kérések kapcsán, ill. egyéb okokból, ahol úgy döntött, hogy ezt az 
információt rendelkezésünkre bocsátja. 
Az Ön személyes adatai a Rhone Vet Kft-nél, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan 
adatfeldolgozókhoz jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és felelnek velünk szemben. 
Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára. 
Az Ön által számunkra megadott személyes adatok felhasználásának felügyeletét mi látjuk el, 
és önállóan felelünk az adatkezelésért.  

  
A felhasználás céljai 
Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az Ön 
által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk 
felhasználni. Amennyiben regisztrál oldalunkon, a regisztrációval egyidejűleg elfogadja 
honlapunk adatvédelmi szabályzatát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a honlappal, a 
társaságunkkal, termékeinkkel kapcsolatban tájékoztatást, hírlevelet, vagy DM üzenetet 
küldjünk az Ön részére, illetve, hogy szolgáltatásaink bővítése céljából információt kérjünk 
Öntől, illetve felkérjük piackutatásban történő részvételre. 

  
A jogok érvényesítése 
Személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, a mindenkori adatfeldolgozó személyéről a 
Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy a Rhone Vet Kft székhelyére (1116 
Budapest, Építész u. 24.) küldött levélben kérhet felvilágosítást. Ön jogosult a Rhone Vet Kft 
részére megadott személyes törlését kérni, illetve az adatkezelést bármikor megtiltani. 
Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor 
jogosult visszavonni. Ehhez csak egy e-mailt kell küldenie a Kapcsolat menüpontban megadott 
címre.  

  
Adatok tárolása 
Személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg ez az Ön által kért szolgáltatás biztosításához 
szükséges, vagy amennyi időre Ön hozzájárulásában engedélyezte, ha a törvény másként nem 
rendelkezik. Abban az esetben, ha az Ön által megadott személyes adatok kezelése az Ön által 
kért szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, akkor a Rhone Vet Kft azok teljesítéséig, illetve a 
jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Ön személyes adatait. 

  
A cookie-k használata 
Néhány weboldalon úgynevezett cookie-t használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni 
honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web szerverünk az Ön 
számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. 
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A 
cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt 
számítógépén egy cookie-t tárolnak. Ha a cookie-kat nem csak az adott látogatás idejére 
mentjük el, és nem kerülnek ezt követően automatikusan törlésre, hanem a tárolás hosszabb 
időre szól, az érintett cookie-k beállításakor erről értesítjük Önt. 

  
  

Biztonság 



A Rhone Vet Kft technikai biztonsági intézkedésekkel védi adatait a módosítástól, a sérüléstől, 
a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. 
 
  
Az állandó internetes jelenlét fejlesztése és a jogszabályi változások megkövetelik, hogy 
időnként alakítsunk az adatkezelési szabályzatunkon. Emiatt fenntartjuk a jogot a változtatásra. 

 


