
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Hatályos 2022. július 1. óta. 

 

Ez az adatvédelmi tájékoztató a Rollin Technologies Kft. (a továbbiakban: Társaság) által 
üzemeltetett rollindocking.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő személyes 
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza a Weboldal látogatói és felhasználói részére az EU 
Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679) megfelelően. 

1. FELEK 

Adatkezelő 
 

Adatfeldolgozó: 
A Weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója. 
 

Rollin Technologies Kft.  
Cégjegyzéksz.:  20-09-076903 
székhely:  8947 Zalatárnok,  

Táncsics Mihály utca 2. 
adószám:  27334108-2-20;  
képviseli:  Déri Huba ügyvezető 
 

Webflow, Inc. 
19878 11th Street 
2nd Floor 
San Francisco, CA 94103 
United States 
EIN - 46 - 1068692 

Érintett:  A Látogató és a Felhasználó.  

Látogató:  Aki nem küldd levelet a Weboldalunkon keresztül és csak böngészi a Weboldalt.  

Felhasználó:  Az a Látogató, aki a Weboldalon keresztül vagy az email címünkre levelet is küld a 
Társaságunknak. 

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS MÓDJA 

2.1. A Weboldal látogatása/böngészése. 

A Látogatókról nem gyűjtünk személyes adatot, így amennyiben nem küldesz nekünk levelet a 
Weboldalunkon keresztül vagy az email címünkre közvetlenül, akkor adatkezelést a személyes adataidra 
vonatkozóan nem végzünk.  

2.2. Kapcsolatfelvétel. 

A Weboldalon keresztül - a „Kapcsolat” menüpont alatt - történő vagy közvetlen a Társaságunknak 
megküldött email címünkre megküldött levelekkel összefüggő adatkezelés célja a Felhasználókkal való 
kapcsolatfelvétel a Felhasználó önkéntes megkeresése alapján.  

A „Kapcsolat” menüpont alatt a Felhasználó által megadandó és az Adatkezelő által Weboldalon kezelt 
személyes adatok köre: név, email cím, a képviselt cég neve, és a Felhasználó üzenetének tartalma.  

A Társaságunk, mint adatkezelő a fenti személyes adatokat, amennyiben együttműködésre nem kerül 
sor, a megkeresés beérkezését követő év február 15. napjáig tárolja, ezt követően törli azokat. 
Amennyiben a megkeresés alapján együttműködésre kerül sor, úgy az adatkezelésre az ügyvédi 
megbízási szerződés rendelkezései vonatkoznak. 

 2.2. A Weboldal működtetése és analitika. 

A Weboldal működtetése érdekében az Adatfeldolgozó szükségszerűen rögzíti a Látogató és a 
Felhasználó IP-címét. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Látogatóink a Weboldalt böngészni 
tudják. Amennyiben ehhez nem járulsz hozzá, úgy kérjük ne látogasd a Weboldalunkat. 



Üzletfejlesztési célból az Adatfeldolgozó statisztikai módszerrel kezeli a fenti adatokat, amelyeket 
aggregát módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsát. Az Adatkezelő így nem ismeri meg sem a 
Látogatók eszközének IP-címét, sem más személyes adatát. 

 

3. EGYÉB ADATKEZELÉS 

A Weboldalon keresztül egyéb célból, illetve módon, vagy további személyes adatot nem kezelünk.  

A Társaságunk által kezelt személyes adatokat harmadik személynek, illetve harmadik országba nem 
továbbítjuk. 

A Weboldalon sütiket nem használunk. 

 

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, PANASZKEZELÉS 

A Weboldal igénybevétele érdekében az általad kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatok 
vonatkozásában az alábbi jogok illetnek meg: 

- tájékozódni az adataid kezelésére vonatkozóan, 

- hozzáférni a személyes adataidhoz, 

- tiltakozni a személyes adataid kezelésével, illetve feldolgozásával szemben, 

- hordozni az adataidat, amennyiben erre szükséged lenne, 

- az adataid kijavítását követelni, ha azok pontatlanok, 

- az adataidat korlátozni vagy zárolni, 

- az adataidnak a fent meghatározott határidő előtti törlését kérni. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésed, kérésed vagy panaszod lenne, kérjük fordulj 
hozzánk bizalommal az info@rollindocking.com címen. A megkeresések feldolgozását 48 órán belül 
megkezdjük és legfeljebb 30 napon belül elintézzük. 

5. JOGORVOSLAT  

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos jogorvoslati igényeddel szeretnél élni, úgy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz az alábbi elérhetőségeken: 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: 06-1-391-1400  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
http://www.naih.hu 
 
Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatónk tartalmával, vagyis a Társaságunk adatkezelésünkkel nem 

értesz egyet, kérjük ne látogasd a Weboldalunkat. 

 


