
Adatvédelmi nyilatkozat 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Polibex Kft. által 
kezelt www.polibex.hu és www.isotec.hu internetes oldalakon alkalmazott adatvédelmi és 
adatkezelési elveket rögzítse. Ezen weboldalak használatának megkezdésével a felhasználók 
elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a 
weboldalainkon. A weboldalak használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. 

Adatkezelő megnevezése 

A www.polibex.hu és a www.isotec.hu tulajdonosa és adatkezelője a Polibex Kft.  

Név: POLIBEX Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 16-09-007727 

Székhely: 5123 Jászárokszállás, Gyóni utca 15. 

Telefonszám: +36 30 271 8717  

E-mail cím: info@polibex.hu  

Adatkezelési nyilvántartási szám: FOLYAMATBAN 

Jogi nyilatkozat 

A nyilatkozat szabályozza a weboldalak és a rajta szereplő valamennyi anyag használatát.  

A weboldalainkon található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítjuk össze, de a 
tartalmi pontosságért nem tudunk teljes felelősséget vállalni. Az adatok és információk a lehető 
legátfogóbb, legtényszerűbb módon kerülnek feltüntetésre azzal a céllal, hogy a Polibex Kft. 
ügyfeleit szolgálják. Ugyanakkor csak tájékoztató jelleggel bírnak, nem minősülnek ajánlattételnek. 
A Polibex Kft. egyértelműen kizár minden olyan jellegű felelősséget, ami egy, a weboldalakon 
feltüntetett tartalomban szereplő esetleges pontatlan információból adódik.  

A weboldalaink tartalmazhatnak más weboldalakra vonatkozó utalásokat is (pl. viszonteladók 
weboldalai). Ezeken a weboldalakon szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen 
felelősséget nem vállalunk.  

Szerzői jog 

A Polibex Kft. által a weboldalakon megjelentetett összes tartalom és információ (szövegek, 
szövegrészletek, képek, animációk, videók, stb.) - a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
értelmében - szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek a Polibex Kft. tulajdonát képezik, vagy a 
megfelelő tulajdonos engedélyével kerültek a webhelyekre. A Polibex Kft. írásos engedélye nélkül 
ezeket nem lehet sokszorosítani, terjeszteni vagy kereskedelmi célokra használni. Ennek 
megsértése szerzői jogi, polgári jogi illetve büntetőjogi következményekkel járhat.  
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Ön a weboldalak egyes részeit kinyomtathatja, és más személyekkel megoszthatja, feltéve, hogy 
azt kizárólag tájékoztató jelleggel és forrásmegjelöléssel teszi. 

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk (pl. referencia kép), beleegyezik abba, 
hogy az információt és anyagot térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a 
használat nem sérti más személyek jogait. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, képét töröljük, 
vagy módosítjuk. 

Adatkezelési nyilatkozat 

Az üzleti kapcsolatok építése során folyamatosan szem előtt tartjuk az Ön személyes adatainak 
kezelését. Ezzel kapcsolatban szeretnénk Önt egyrészt arról tájékoztatni, hogy a Polibex Kft. 
milyen adatokat rögzít akkor, ha valaki meglátogatja a cég weboldalait, másrészt milyen célokra 
használja fel azokat. 

Az adatkezelési irányelveink a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok 
gépi feldolgozása során - törvényeken alapulnak. 

Cookiek, sütik kezelése  

Ha meglátogatja weboldalainkat, akkor a webszerverünk automatikusan rögzíti a szokásos 
technikai, kapcsolati adatokat (IP-cím, a látogatás kezdő és befejező időpontja, a böngésző és az 
operációs rendszer típusa), amelyeket mi kizárólag nem személyhez köthető formában használunk 
fel a felhasználói magatartással kapcsolatos statisztikák készítéséhez. Ez lehetővé teszi 
számunkra azt, hogy a weboldalunkat a felhasználhatóság jegyében folyamatosan fejleszthessük. 

Weboldalaink a Google által nyújtott Google Analytics nevű webanalízis szolgáltatást használják. 
A Google Analytics úgy nevezett "sütiket" ("cookies"), az Ön számítógépén elhelyezett 
szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A "süti" 
által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat a Google szervereire továbbítja, 
és ott tárolja. A sütik élettartama: a munkamenet sütik ideiglenesek (addig maradnak a készülékén, 
amíg el nem hagyja az oldalt), az állandó sütik tovább maradnak a készülékén, előfordulhat, hogy 
egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket. 

A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a 
weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére 
történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az 
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.  

További információkat talál a sütikről és az adatvédelemről: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

A legtöbb böngésző alapbeállítása szerint elfogadja a sütiket. Ezeket a beállításokat 
megváltoztathatja a sütik blokkolásával, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor az oldalak sütiket 
állítanak be az eszközén. Amennyiben cookie-beállításait szeretné módosítani, esetleg azokat 
törölni kívánja, akkor azt a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az 
Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével 
módosíthatja a korábbi cookie-beállításait, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a 
korábban elhelyezett cookie-kat. Ha különböző eszközöket használ a webhelyek elérésére (pl. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


számítógép, okostelefon, táblagép, stb.), bizonyosodjon meg róla, hogy minden eszközön az 
igényeinek megfelelően állította be a sütiket. 

Email cím és egyéb személyes adatok kezelése 

Ha Ön regisztrálja magát a Polibex Kft. weboldalain annak érdekében, hogy árajánlatot, 
információs anyagokat kérjen, vagy megrendelést adjon le, mi minden olyan személyes adatot 
tárolunk, amelyet Ön önként a rendelkezésünkre bocsát. Ilyen adat lehet a név, a cím, az e-mail 
cím, a telefonszám, valamint cég esetén a cégére vonatkozó adatok. Az adatkezelésünk célja, 
hogy személyre szabott információkat, ajánlatokat nyújthassunk Önnek.  

Amennyiben további személyes adatokat kérünk Öntől számla kiállításához, az esetben az adatok 
köre a szállítási címmel és a cége adószámával bővülhet. Számla kiállítására a Kulcs-Soft 
Számítáctechnikai Nyrt. (1022 Budapest. Törökvész út 30/A.) számlázó programját alkalmazzuk. 
A számlákat a törvényileg előírt időintervallum végéig tároljuk. 

A weboldalakon bekért és az Ön által önként megadott adatait bizalmasan kezeljük, és semmilyen 
formában nem továbbítjuk azokat harmadik fél részére. Ez alól kivételt képezhet egy esetleges, 
törvényben előírt, kötelező adattovábbítás, amelyre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Egy 
esetleges hatósági adatigénylés teljesítése előtt minden egyes adat esetében megvizsgáljuk, hogy 
valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az adatokat addig tároljuk, amíg az adatok törlését 
Ön nem kéri, valamint a hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatásról történő 
leiratkozást nem kéri. Ebben az esetben kérem, vegye fel velünk e-mailben a kapcsolatot: 
info@polibex.hu 

További adatvédelemmel kapcsolatos információkért látogasson el a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) weboldalára: http://www.naih.hu/ 
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