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A  plasticportal.hu  oldalra  történő  regisztrációval  Ön  az  oldal  egyes  funkcióit  személyesen, 
ingyenesen  használhatja.  A  regisztráció  során  kérjük  Önt,  hogy  adja  meg  nevét,  cége  címét, 
valamint e-mail címét.

A portál üzemeltetője, az MMM 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. a regisztráció során  az Ön 
által önkéntesen megadott fenti személyes adatokat kizárólag a jelen nyilatkozatban feltüntetett
célokból kezeli.

A személyes hozzáféréssel (regisztráció) online feltöltött tartalmak kezelése:
A portál  üzemeltetője  a  regisztráció  által  elérhető online  adatfelvitelt  a  külső felhasználóknak 
közvetlenül teszi lehetővé. A portál üzemeltetője a feltöltött tartalmak helyességéért felelősséget 
nem vállal. A portál üzemeltetője jogosult a feltöltött anyagok és fórumbejegyzések mindenkori 
ellenőrzésére,  és  szükség  esetén  azok  törlésére.  A  felhasználók  elfogadják,  hogy  az  online 
felületeket csak azoknak az üzemeltető által szánt felhasználási célnak megfelelően kezelik. A nem 
rendeltetésszerű használat esetén a portál üzemeltetője a feltöltött anyagokat törli, és a regisztrált 
felhasználót kizárhatja a szolgáltatásból.

A személyes adatok felhasználása/nyilvánosságra hozatala:
A név és a cím, e-mail cím megadása azért szükséges, hogy a portál üzemeltetője hírlevél, vagy 
egyéb marketing anyagok kézbesítése céljából felhasználhassa.
Biztosítjuk Önt arról, hogy személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra
kivéve, ha a más célú felhasználáshoz Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja.

A személyes adatok rögzítése/tárolása:
Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag saját rendszerünkben rögzítjük és tároljuk,
melynek során gondoskodunk az átadott személyes adatok biztonságáról, és mindent megteszünk
azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének,
sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében.
Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag azon kollégáink ismerhetik meg, akik a
portál üzemeltetésének szervezésében és a marketingakciók lebonyolításában részt vesznek.

A személyes adatok továbbítása:
Az Ön által  megadott  személyes adatokat kizárólag az esetleges DM küldeményeket kiszállító 
harmadik fél  részére továbbítjuk abból  a  célból,  hogy a szerződéses partnerünk a küldemény 
átadását lehetővé tegye az Ön számára. Természetesen ebben az esetben is gondoskodunk az Ön 
személyes adatainak legmagasabb fokú biztonságáról.

Rendelkezés a személyes adatokról/a személyes adatok törlése:
Amennyiben Ön azt elérhetőségeink valamelyikén a regisztrációt követően kéri, hogy az Ön által 
megadott személyes adatok a nyilvántartásunkból törlésre kerüljenek, természetesen erre
lehetőséget  biztosítunk  Önnek.  Természetesen  az  Önről  nyilvántartott  személyes  adatok 
kezeléséről  bármikor  tájékoztatást  kérhet,  továbbá  kérheti  személyes  adatinak  helyesbítését 
illetőleg törlését.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit e-mailben
az info@purchasing-office.hu e-mail címen teheti fel nekünk.
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