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Adatkezelési tájékoztató
Értesítés az adatkezelési tájékoztató módosításairól: 2021. március 1-én frissítettük adatvédelmi
irányelveinket, hogy további egyértelműséget adjunk azon személyes adatok tekintetében, amelyeket
az ügyfeleinkkel, más személyekkel és üzleti partnereinkkel dolgozunk fel, akik termékeinkkel vagy
szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődnek.
Ez az adatvédelmi nyilatkozat minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet részünkre
megadnak, és minden olyan személyes adatra, amelyet az Önről a honlapunkon végzett tevékenysége
által gyűjtöttünk ("cookie-k" használatával) akár arról amit Ön mi biztosít számunkra.

1. Kik vagyunk és hogyan kell kapcsolatba lépni velünk
Infratrainer Global Zrt. („Infratrainer Global”, „mi” vagy „nekünk”) adatkezelőként működik. Ez azt jelenti,
hogy az Infratrainer Global dönt arról, hogyan dolgozzák fel személyes adatait és milyen célokra.
Név: Infratrainer Global Zrt.
Székhely: 1044 Budapest, Váci út 77. Magyarország Adóazonosító: 27302635-2-41
Az adatkezelő képviselőjének neve: Sándorfi Zoltán
Email: info@infratrainerglobal.com
Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, kérjük, küldjön
részletes üzenetet a fenti címre.

2. Miért gyűjtünk a személyes adatokat
Ügyfeleink és üzleti partnereink személyese adatait a következő célokra vonatkozóan használjuk:
(a)

Termékek és szolgáltatások vásárlása az Infratrainer Global Zrt-től

Megrendelés feldolgozása, és az általunk megvásárolt szolgáltatások vagy termékek kiszállítása
magánszemélyként vagy jogi személy fogyasztóként: név, cím, telefonszám, email cím, hitel vagy
bankkártya adatai; valamint jogi személy fogyasztói kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonszámát,
valamint nevét, e-mail címét, telefonszámát;
(b)
Információk fogadása az Infratrainer Global termékeiről és szolgáltatásairól a termékekkel vagy
szolgáltatásokkal kapcsolatban:
Az Ön által felvetett kérdések vagy panaszok megoldására: név, cím, telefonszám, e-mail cím;
(c)
Infratrainer Global termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól szóló információk (köztük
hírlevelek) küldése az ügyfeleknek (jogosult fogyasztóknak):
Ehhez a következő adatokat gyűjtjük: név, cím, telefonszám, e-mail cím;
(d)
Információ (beleértve a hírleveleket) küldését üzleti partnereinknek az Infratrainer Global
termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól:
ehhez a következő adatokat gyűjtjük össze: név, cím, telefonszám, e-mail cím;
(e)
Infratrainer Global online közösségekben való részvétel, beleértve a szociális média
csatornáinkat / oldalaidat és blogjainkat:
ehhez a következő adatokat gyűjtjük: név, cím, telefonszám, e-mail cím,
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(f)
Segítsen nekünk olyan termékek és szolgáltatások kifejlesztésében, amelyek megfelelnek az Ön
igényeinek és preferenciáinak:
ezért a következő adatokat gyűjtjük: név, e-mail cím
Infratrainer Global rendezvényeire szóló meghívók küldése:

(g)

ehhez a következő adatokat gyűjtjük: név, telefonszám, e-mail cím.
A személyes adatokat csak az általunk közölt célokra dolgozzuk fel. A személyes adatok további
feldolgozása
Ha személyes adatait új célokra szeretnénk használni, amelyre nem vonatkozik ez az adatvédelmi
nyilatkozat, akkor új értesítést adunk Önnek, amely az új feldolgozás előtt az új feldolgozásra vonatkozó
valamennyi feltételt ismerteti. Szükség esetén az új adatfeldolgozási tevékenység megkezdése előtt
kérünk egy újabb hozzájárulást.

3. Az adatfeldolgozás jogalapja
Az adatvédelmi nyilatkozat 2. szakaszának a) pontjában megjelölt adatfeldolgozási tevékenységek
jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (az Európai Parlament
és a Tanács 2016/679 rendelete). (a továbbiakban: GDPR), azaz az ilyen feldolgozási tevékenységek
szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötésére kötelezett adatok kérésére. Az
adatvédelmi nyilatkozat 2. szakaszának b), c), d), e) , f) és g) pontjában megjelölt adatfeldolgozási
tevékenységek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, azaz az ilyen feldolgozási
tevékenységek az Ön beleegyezésén alapulnak.

4. Adatgyűjtés
4.1. Meglévő adatok
Értékesítési szervezetünk személyes adatokat gyűjtött a szokásos üzleti együttműködés során,
rendszeres napi munka során,
a meglévő üzleti partnerek látogatásával és találkozásával.
4.2. Új adatok
Munkatársaink az értékesítési vagy marketing szervezetben rendszeresen gyűjtenek új neveket,
elsősorban az alábbi forrásokból:
• Nevek

a meglévő ügyfelek között, például az üzletvezető neve, illetve további munkavállalók.

új potenciális ügyfelek elérhetősége ami megtalálható publikus adatbázisokban, mint webhelyek,
vagy a szociális média fiókok (LinkedIn, Facebook).
• Találkozókon, rendezvényeken, vásárokon, konferenciákon Ezekben az esetekben a következő
adatokat gyűjthetjük:
•
neve,
• Az

•

pozíció a társaságban,

•

telefonszám,

•

e-mail cím.

•

Üzleti cím o A cég neve és címe, amelyre a személy dolgozik
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•

IP-cím

•

személyes adatok, amelyek az üzleti kapcsolat hatálya alá tartozhatnak, pl. hobbi, életkor)

A személyes adatok gyűjtésének módjai:
•

Névjegykártyák megosztása;

•

Találkozók rendezvényeken, kereskedelmi kiállításokon;

•

A weboldalakon nyilvánosan elérhető adatokból, a közösségi médiafiókokból;

•

Más üzleti partnerek vagy más források ajánlása révén;

•

Infratrainer Globallal való kommunikáció során. Ezek lehetnek termék- vagy szolgáltatási
jellegűek, és tartalmazhatnak kérdéseket vagy kéréseket, amelyeket nekünk címzett;

•

Kommunikáció Infratrainer Global Ügyfélszolgálati képviselőinkkel e-mailben, telefonon vagy
írásban;

•

Termék vagy szolgáltatás megrendelése;

•

Részvétel egy promócióban, játékban vagy versenyben;

•

Egy promócióval kapcsolatos társadalmi média tevékenységben való részvétel, pl. közösségi
portál segítségével történő "megosztás";

•

Mobiltelefonjára érkező üzenetek küldése (pl: SMS)

•

Feliratkozás az Infratrainer Global hírlevélre;

•

Publikus adatok célirányos keresése: Az Infratrainer Global az interneten kereshet releváns és
nyilvánosan hozzáférhető tartalmat, és felhasználhatja termékeinek vagy szolgáltatásainak
fejlesztéséhez, a fogyasztói kérdések megoldásához és a célzott marketinghez.

4.3. Adattárolás
A személyes adatok a következő helyeken tárolódnak:
o Infratrainer

Global központi adattárolás (BOX)

A weboldal látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét,
a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi
helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok
kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

5. Mennyi ideig tartjuk meg személyes adatait?
Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokkal összhangban
vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott korlátozási időnek megfelelően kezeljük. Személyes
adatait 5 évig, vagy bizonyos esetekben 8 évvel a velünk kötött szerződés teljesítéséig vagy a
vonatkozó adatmegőrzési törvényeknek való megfelelés érdekében tároljuk. A beleegyezésen alapuló
adatfeldolgozás esetén a személyes adatok feldolgozása a hozzájárulás visszavonásáig történik. A
számviteli dokumentumok esetében a megőrzési idő a pénzügyi év zárásától számított 8 év, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerint. Ha az érintett adatok vonatkozásában bírósági
vagy büntető eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatok az eljárás megszűnéséig
megmaradnak, beleértve a lehetséges jogorvoslatok időtartamát.
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6. Adatbiztonság
A személyes adatai kezelésével összefüggésben az Infratrainer Global gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre
juttatásához szükségesek.Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Hogyan védjük a személyes adatokat
Az Infratrainer Global számos biztonsági technológiát és szervezeti eljárást alkalmaz a személyes
adatainak védelme érdekében. Például hozzáférési vezérléseket, tűzfalakat és biztonságos
kiszolgálókat használunk, és bizonyos típusú adatokat titkosítunk, például pénzügyi információkat és
egyéb érzékeny adatokat.

8. Az Ön személyes adatvédelmi jogai
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén –
jogosult:
•

a személyes adataihoz hozzáférést kérni;

•

a személyes adatai helyesbítését kérni;

•

a személyes adatai törlését kérni;

•

a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

•

adathordozhatóság biztosítását kérni;

•

tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást,
valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat);

•

visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Infratrainer Global indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Infratrainer Global a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha kérelmét elektronikus úton
nyújtotta be az Infratrainer Global a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg,
kivéve, ha azt másként kéri.

8.1. A hozzáféréshez való jog
Ön kérheti az Infratrainer Global-tól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy az Infratrainer
Global kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön
rendelkezésére:
•
az adatkezelés célja(i);
•
a kezelt személyes adatok kategóriái;
•

azon címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
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•

amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására
tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

•

az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;

•

az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;

•

ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden
elérhető információ;

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részéretovábbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról. Kérelmére
egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A
további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha
Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó
kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben
használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.
8.2. A helyesbítéshez való jog
Ön kérheti, hogy az Infratrainer Global által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül
helyesbítsük vagy, hogy az adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön –többek
között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.
8.3. Törléshez való jog
Ön kérheti, hogy az Infratrainer Global késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait
amennyiben:
•
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük
•
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•
Ön sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
•
a személyes adatok kezelése jogellenes volt; a személyes adatokat az Infratrainer Global
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó
kérelemmel érintett személyes adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek,
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az
ésszerűen elvárhatólépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az adatkezelés:
•

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

•

a személyes adatok kezelését előíró, az Infratrainer Global-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Infratrainer Global-ra ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,

•
•
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amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

•

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•
vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé
•
teszi, hogy az Infratrainer Global ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
•
az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; az Infratrainer Global-nak már nincs szüksége a személyes adatokra
az adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy
•
Ön sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Infratrainer Global jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az Ön jogos indokaival szemben.
A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely
tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése
kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés korlátozásának
fennállásáról.
8.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk:
•

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges; és

•

az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az technikailag megvalósítható Ön kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a jelen
tájékoztatóban meghatározott, törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Infratrainer Global-ra ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jelen
alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.
8.6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy az Infratrainer Global-ra ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az Infratrainer
Global vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a személyes
adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
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előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson
az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
8.7. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok
Az Infratrainer Global-nál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.
8.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor
visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
Adatkezelés jogszerűségét. Az Infratrainer Global biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű
módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.Közös adatkezelés esetén Önt a jelen pontban
meghatározott jogok az előbb említett megállapodástól függetlenül mindegyik adatkezelővel szemben
megilletik.A fenti jogosultságok bármelyikére vonatkozó kérelmet az info@infratrainerglobal.com email
címre kérjük megküldeni.

9. Hová fordulhat jogorvoslatért?
9.1. A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy egyéb
alkalmazandó adatvédelmi jogszabály rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
9.2. Bírósághoz fordulás
Amennyiben a NAIH nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön
úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy
jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a NAIH-al szembeni bírósági eljárást a Fővárosi
Törvényszék vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.
Jogainak megsértése esetén az Infratrainer Global elleni bírósági eljárást az Infratrainer Global
székhelye szerint illetékes törvényszék előtt vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt kell megindítani.

10. A személyes adatok megosztása
Az Infratrainer Global működése során felhasználhatja különböző adatfeldolgozók és külső szolgáltatók
szolgáltatásait, hogy személyes adatait konkrét célokra kezelje és feldolgozza az Infratrainer Global
nevében és utasításai szerint. Ezenkívül az alkalmazandó jogszabályok értelmében az Infratrainer
Global köteles megosztani személyes adatait kormányzati szervekkel, hatóságokkal és más végrehajtó
szervekkel.
Az adatfeldolgozók adatfeldolgozása addig valósul meg amíg a velük kötött adatfeldolgozási szerződés
időtartama érvényes és hatályos, vagy addig, amíg az adatok az alkalmazandó adatmegőrzési törvények
értelmében megőrizni szükséges.
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Az Infratrainer Global harmadik felet alábbiakban felsorolt célokra vehet igénybe:
(h)
szolgáltatók, forgalmazók és más harmadik felek, akik termékeket vagy egyéb szolgáltatásokat
rendelnek;
(i)

harmadik felek forgalmazói, szolgáltatói, akiknek a szolgáltatásait a weboldalunkon vásárolták;

(j)

partnereink, akik által Ön csatlakozott hűségprogramokban;

(k)

harmadik felek, akik ügyfélkör felméréseket végeznek a mi nevünkben;

(l)
más, harmadik fél által szolgáltatott adatszolgáltatók (pl. postai szolgáltatásokat végző cégek
vagy webfejlesztők, felhőszolgáltatók);
(m)
harmadik felek, például ügyvédi irodák, bíróságok, más szervek vagy szolgáltatók, hogy veled
bármilyen szerződést végrehajtsanak vagy alkalmazzanak;
(n)
kormányzati hatóságok vagy végrehajtó szervek, mint például a rendőrség és a szabályozó
hatóságok, kérésükre és csak az alkalmazandó jog által előírtak szerint, vagy jogaink, illetve ügyfeleink,
személyzetünk és vagyonuk védelme érdekében.

11. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
Az Infratrainer Global által nyújtott szolgáltatások mindig fejlődnek, és az általunk nyújtott
szolgáltatások formája és jellege időről időre változhat. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy időről időre
megváltoztassuk vagy kiegészítsük az adatvédelmi nyilatkozatot. Ha bármilyen változás következik be
ebben az Adatvédelmi Szabályzatban, közzétesszük a frissített verziót a https://infratrainerglobal.com/ weboldalunkon.
Az Infratrainer Global felelős az Adatvédelmi nyilatkozat időszakos felülvizsgálatáért.
Az adatvédelmi nyilatkozat 2021. március 1-től érvényes.
Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggodalma van a személyes adataink kezelésével
kapcsolatban, akkor e-mailben kapcsolatba léphet velünk: info@infratrainerglobal.com
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