Adatkezelési szabályzat
Az Evlacorp LTD elkötelezett abban, hogy a legmagasabb szintű szolgáltatást biztosítsa az adatvédelemmel
és adatbiztonsággal kapcsolatban. A honlap látogatói nyugodtak lehetnek afelől, hogy adataik biztonságát,
bizalmasságát kiemelten kezeljük.
Ez az adatkezelési szabályzat foglalja össze az információkat az adat gyűjtési gyakorlatunkról valamint azok
felhasználási módjáról.
Személyes adatok:
Az Evlacorp LTD csak abban az esetben kap személyes adatokat a honlap látogatóiról, ha azt a látogató
önként megadja, úgy mint cégalapítás, információ kérés, egyéni vállalkozói regisztráció során, önéletrajz
megküldése vagy álláslehetőség kérése során, vagy e-mailt küld részünkre a honlapon keresztül.
Amikor személyes adatokat adnak meg az Evlacorp LTD részére a honlapon keresztül, az a megrendelt
szolgáltatás teljesítésére lesz kizárólag használva. Az Evlacorp LTD használhatja ezeket az adatokat további
kapcsolattartás és szolgáltatás ajánlás céljából. Amikor ilyen célú, ajánlatot tartalmazó megkeresést teszünk
az ügyfél felé, minden esetben felajánljuk a lehetőséget, hogy a további levelezőlistákból ki kerüljenek és az
ügyfél kérése után az adataikat minden további nélkül töröljük a rendszereinkből.
Az Evlacorp LTD soha semmilyen körülmények között nem teszi közzé, vagy adja el külső személynek vagy
cégnek a begyűjtött anyagokat, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten meghatalmazza cégünket, vagy azt jogi
kötelességünk megtenni.
Abban az esetben, ha önkéntesen biztosítanak nekünk adatokat, válaszokat, bejegyzéseket, referenciákat,
ezeket az Evlacorp LTD nem bizalmas adatként kezeli, és így felhasználhatja ezeket az információkat
információs, oktató vagy promóciós jelleggel, úgymint gyakran feltett kérdések vagy referenciák között.
Névtelen információk:
Az Evlacorp LTD honlapja néhány általános információt automatikusan begyűjt, melyek statisztikai célt
szolgálnak segítve az Evlacorp LTD-t abban, hogy a honlap látogatottságát mérje. Az Internet IP címek
szintén naplózva vannak biztonsági okokból.
Ezek az információk nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat és az Evlacorp LTD ezeket az
információkat sosem egyezteti össze bármilyen megadott személyes adattal.
Cookie-k:
Számos olyan technológia van, melyek egyike a „Cookie” amit használni lehet arra, hogy személyre szabott
információt kapjanak egy honlapról. A Cookie olyan információ csomag, amelyet a szerves küld a
böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával, és
amelyek tárolódhatnak a saját számítógépén.
Az Evlacorp LTD honlapja lehetséges, hogy használ cookie-kat vagy más technológiákat arra a célra, hogy
beazonosítsa a látogatót, amikor az visszalátogat a honlapra. Saját böngészőjét bármikor beállíthatja hogy
ezekről a cookie-król értesítést kapjon és el tudja dönteni elfogadja-e azokat a gépén.
Az Evlacorp LTD honlapja és külső kapcsolódó honlapok:
Az Evlacorp LTD honlapja tartalmaz más honlapokra mutató linkeket, ahol az Evlacorp LTD már nem tudja
garantálni vagy felelősséget vállalni a személyes adatainka megfelelő kezelését. Az Evlacorp LTD azt ajánlja,
minden kapcsolódó külső honlap adatvédelmi szabályzatát külön vizsgálják meg.

Privacy Policy
Evlacorp LTD is committed to supporting the best standards of practice in all its activities in relation to
privacy and security. Visitors to this site can be assured that the protection of privacy and confidentiality are
given the highest priority.
All personal information is collected, held and used in strict compliance with the Data Protection Act 1998.
This privacy statement provides information on our data collection practices and of the ways in which the
information may be used.
Personally-Identifiable Information
Evlacorp LTD receives personal information from website visitors only when such information is provided
voluntarily, such as when our visitors register a company, request information, register as a Self-Employed
person, provide curriculum vitae information for employment or volunteer opportunities, or send us e-mail.
When you provide personal information to Evlacorp LTD through our website, it will be used to fulfil your
specific request. Evlacorp LTD may also use the information you provide to inform you about additional
services and products offered by us. When sending you information by email we will offer an opt-out link in
the email through which you can request not to be contacted again or you can contact us and a member of
our team will be happy to remove your details form our records.
Evlacorp LTD will never release, sell, or trade your personal information to third parties unless you have
authorised us, or we are legally required to do so.
When you voluntarily offer any feedback, data, answers, questions, comments, suggestions, ideas or similar,
Evlacorp LTD will treat that information as non-confidential and non-proprietary, and may utilise such
information for informational, educational, or promotional purposes such as frequently asked questions lists
or product/service testimonials.
Anonymous Information
Evlacorp LTD' website collects some generic information automatically; this is statistical information only. The
data gathered lets Evlacorp LTD know when and how much traffic a web page gets. Internet IP addresses
are also logged for security purposes.
This information does not include visitor identities or any personal data, and Evlacorp LTD will never
combine this generic information with any personal information.
Cookies
There are various technologies, including one named "cookies", which can be used to provide you with
tailored information from a Web site. A cookie is an element of data that a Web site can send to your
browser, which may then store it on your system.
Evlacorp LTD pages may use cookies or other technologies that identify you when you revisit our site. You
can set your browser to notify you when you receive a cookie, giving you the chance to decide whether to
accept it.
Evlacorp LTD Hosted website and Third-Party Services
Additionally, the Evlacorp LTD's website may contain links to unaffiliated third party sites where Evlacorp LTD
cannot protect any information you may disclose. Evlacorp LTD recommends that you review the privacy
policy statements of every site you visit.

