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Adatvédelmi nyilatkozat 
Az ALU-CUTTING Hungary Kft. (1157 Budapest Nyírpalota út 5. fszt.2, Cg.: 01-09-.193184, Tel/fax: 
+36-27-200-860, E-mail: info@alucutt.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre való feliratkozás, valamint a 
honlapon történő regisztráció folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, illetve látogatók 
személyes adatainak védelmére. 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a 
www.alucut.hu; www.aluminiumshop.hu , weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) való regisztráció, 
valamint az Alu-Cutting kft  hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről. Az 
adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt 
törvény rendelkezései irányadóak. 

A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A Weboldal 
megtekintése, a hírlevél-funkció igénybevétele, valamint a regisztráció díjmentes. Amennyiben a 
felhasználó az www.alucut.hu ; www.aluminiumshop.hu, .weboldalról rendszeresen hírlevelet kíván 
kapni, és a hírlevélre feliratkozik, valamint abban az esetben, ha a Weboldal bővített funkcióinak 
használata érdekében regisztrál, úgy a Szolgáltató a következő adatvédelmi szabályokat alkalmazza: 

Jelen nyilatkozat mind a hírlevélre való feliratkozás, mind a regisztráció elválaszthatatlan részét 
képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az 
adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, valamint a regisztrációkor, illetőleg hírlevélre való 
feliratkozáskor megjelölt személyes adatait kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a gépkereső szolgáltatás és egyéb rendelés 
teljesítéséhez szükséges adatokat szerződéses partnerei számára megadja, valamint hogy ezek 
alapján adatkezelőtől, vagy szerződéses partnereitől e-mailben, postai úton, telefonon vagy sms-ben 
reklámanyagot, tájékoztatót, ajánlatot kapjon. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a 
tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által 
megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó 
felelős. 

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége: Somogyi Péter. , E-mail: soma@simisoma.hu 
továbbiakban adatkezelő”) 

Az adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége: Somogyi Péter , E-mail: soma@simisoma.hu  

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag 
abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az 
adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a 
felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik 
szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti. 

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail 
címen kaphat tájékoztatást:info@alucutt.hu 
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