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Adatvédelmi elvek és szabályok 

 

I. Személyes adatainak biztonsága 

1. A regisztráció során Önt arra kérjük, hogy személyes adatoknak minősülő 
információkat adjon meg (pl. név, az önéletrajzban szereplő adatok), mely 
információk megadása kötelező. 

2. A Lightware Vetítéstechnikai Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait 
szigorúan és maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, az 
adatokat kizárólag a munkaerő kiválasztás céljára használja fel. 

3. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények 
között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, kivéve, ha Ön ehhez külön 
hozzájárul. Az Ön által megadott regisztrációs információkért A Lightware 
Vetítéstechnikai Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, az információk tartalmáért 
kizárólag Ön felel. 

4. Az adatokat kizárólag a Lightware Vetítéstechnikai Kft. munkatársai kezelik, az 
adatfeldolgozás folyamatához semmilyen külső (harmadik) személyt igénybe nem 
veszünk. Az adatok kezelésének célja, hogy Önt hozzásegítsük ahhoz, hogy a 
weboldal igénybevételével Ön bemutatkozási, megjelenési lehetőséget kapjon. 

II. Technikai feltételek 

1. A Lightware Vetítéstechnikai Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásaival 
összhangban törekszik arra, hogy a www.hr.visualengineering.eu a technikai 
szempontok szerint is biztonságosan működjön. Ennek körében minden lehetséges 
intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes 
adatokhoz illetéktelen ne férhessen hozzá, ne tudja megváltoztatni, törölni, az 
adatokban sérülést okozni. 

III. Kapcsolatfelvétel 

1. A Lightware Vetítéstechnikai Kft. munkatársai csak indokolt esetben, és csak a 
www.hr.visualengineering.eu igénybevételével kapcsolatosan keresik Önt elsősorban 
telefonon vagy e-mailben kizárólag az Ön által megadott elérhetőségeken. 

2. Abban az esetben, ha kérdése merült fel, vagy további információra van szüksége, 
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az admin@visualengineering.eu email címen 
keresztül, hogy mielőbb válaszolhassunk. 

IV. A panaszok megválaszolása, információközlés 

1. Az Ön személyes adatait érintő, Öntől érkező bármely panasz, kérés vagy kérdés 
megválaszolása a Lightware Vetítéstechnikai Kft. részéről írásban, az Ön által 
megadott email címen történik. 

2. Amennyiben a fentiek az Ön számára elfogadhatók, úgy kérjük, jelölje be, hogy 
elfogadja a feltételeket, és fejezze be a regisztrációt. 

3. Amennyiben a fentiek alapján úgy dönt, hogy nem kívánja regisztráltatni magát, 
köszönjük megtisztelő érdeklődését. 
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