Köszönjük, hogy érdeklődsz az Airmax Cargo Budapest Zrt. Facebook oldala iránt!
Azzal a céllal hoztuk létre a Facebook oldalunkat, hogy hasznos szakmai híreket, információkat,
érdekességeket, osszunk meg az Airmax Cargo szolgáltatásaival, szállítmányozásaival kapcsolatban.
Felhívjuk figyelmedet, hogy az oldal kedvelésével, követésével elfogadod az Airmax Cargo Facebook
oldalára vonatkozó felhasználási feltételeket.
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Facebook és egyéb közösségi média oldalunk nem tartozik az Airmax Cargo hivatalos
kommunikációs csatornái közé, az ilyen jellegű megkereséseket (árajánlatkérések, hivatalos
információk, megrendelések, folyamatban lévő szállítás, panasz, reklamáció stb.) csak és
kizárólag az Airmax Cargo hivatalos e-mail címén mail@airmaxcargo.com vagy a
0629801801 telefonszámon tudunk fogadni.
A Facebook és egyéb közösségi média oldalainkra érkező üzenetekre megpróbálunk a
lehető legrövidebb időn belül reagálni, de előfordulhat, hogy egy válaszra, több időt
szükséges várni. A beérkező üzenetekre, megkeresésekre az alábbi munkarendnek
megfelelően válaszolnak a Facebook oldalunkat kezelő adminisztrátoraink: Hétfő – Péntek
09:00 – 18:00 között
Kérjük, hogy minden esetben tartsd tiszteletben közösségi-, kisebbségi-, személyiségi-,
szerzői jogokat!
Kérjük, hogy hozzászólásaidban kerüld a trágár kifejezéseket, a provokációt, mások
szidalmazását, rágalmazását, uszítását, bizonytalan forrásokból származó információk
megosztását! Ne sértsd meg mások jó hírnevét! Az ilyen jellegű kommentek azonnali
törlésre kerülnek, adott esetben akár a hozzászóló kizárásával, súlyosabb esetben jogi
következményekkel járhatnak.
Az Airmax Cargo Facebook oldalát kedvelőktől, követőktől érkező hozzászólások, posztok
nem cégünk nézőpontjait tükrözik így azok tartalmáért, az információk hitelességéért
felelősséget vállalni nem tudunk!
Kérjük, hogy a Facebook használata előtt tanulmányozd a Facebook adatkezelési
tájékoztatóját, amelyből megismerheted, milyen adatokat kezel a felelős adatkezelő a
Facebook Ireland Ltd. a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált
egyéb termékek és funkciók támogatása céljából.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Airmax Cargo Budapest Zrt. személyes adatokat nem
tölt fel az oldalára, azonban akként, hogy az Érintett a Társaság Facebook oldalát kedveli,
illetve az oldalon közzétett bejegyzéseit kedveli, illetve azokhoz hozzászól, valamint a
céges felületen keresztül a Társasággal kapcsolatot vesz fel az érintettel kapcsolatos
személyes adat (pl. név, stb.) bárki számára elérhető (azaz nyilvánossá tett) adat lesz.
Az Airmax Cargo Budapest Zrt. részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a
www.airmaxcargo.com címen.

Köszönjük, hogy tagja vagy az Airmax Cargo Facebook követőinek!

