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Adatkezelési nyilatkozat 
 
 

Adatvédelem 
 
A www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu  domainek alatt található webáruházak használata során a 
VortexFoto Kft részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki 
további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a mindenkori szállítást végző alvállalkozója. 
 
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, 
látogatás időtartama stb.). Ezen adatokat a VortexFoto Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és 
alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k 
engedélyezése szükséges, melyek használatához a webáruház használatával ráutaló magatartásával 
hozzájárul. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője 
beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem 
használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a 
felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. 
 
 Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla 
adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos 
számviteli törvényben meghatározott időszakra, de legkésőbb az érintett kérésére történő törlésig. 
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti kizárólag írásban az info@laptopguru.hu e-mail címen. 
 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, és a 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a VortexFoto 
Kft.  általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. 
 
Szerzői jog 
  
A www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu  oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A 
portál bármely részét kimásolni, nyilvánossághoz közvetíteni a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül 
bármilyen módon tilos. 
  
A www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu  -ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy 
az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link 
elhelyezéséhez a VortexFoto Kft hozzájárul. Az oldalunkra mutató link elhelyezéséért, a VortexFoto Kft -t 
semmilyen kötelezettség nem terheli. 
   
 
 
 

 
Vecsés,  
2021.02.01. 

VortexFoto Kft. 

mailto:info@laptopguru.hu

