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XVI. 

A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL 
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

1.) Cookiek. A Társaság honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie („süti”) 
- apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző 
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül 
küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére. Ennek révén a honlap 
böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató 
személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) 
hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. 

2.) A sütik kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása 
érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra 
alkalmas információt nem tárolnak, a Társaság e körben személyes adatkezelést 
nem folytat. 

3.) Regisztráció és hírlevél. A honlapon történő regisztrációval, és a hírlevélre történő 
feliratkozással kapcsolatos adatkezelés szabályai a következők: 

a) Az adatkezelés jogalapja: az érintett egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, 
amelyet – a személyes adatainak kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatást 
követően – az érintett a honlapon a „regisztráció” illetve a „hírlevél feliratkozás” 
szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. 

b) Az adatkezelési célok: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítéséhez, a 
honlapon ingyenes szolgáltatások nyújtása az érintettnek, hozzáférés a weboldal 
nem nyilvános tartalmaihoz. 

c) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a 
Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, 
hírekről, eseményekről. 

d) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a hírlevél feliratkozás esetén: 
név, e-mail cím. 

e) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a regisztráció esetén: név, 
lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. 

f) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a honlapon regisztráló, a hírlevelére 
feliratkozó természetes személyek. 

g) Az érintett adatkezelési kategória: honlap regisztráció és hírlevél adatai. 

h) A személyes adatok címzettje: a Társaság ügyvezetője, ügyfélkapcsolati feladatot 
ellátó munkavállalói, a weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó. 

i) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Hírlevél esetén a 
„leiratkozásig”, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törléséig. 

4.) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja 
(személyes adatai) törlését.  

5.) A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelekben 
elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Társaság székhelyére megküldött 
postai levélben történik. 
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6.) Direkt marketing. A honlapon történő direkt marketing tevékenységgel 
kapcsolatos adatkezelés szabályai a következők:  

a) Az adatkezelés jogalapja: az érintett egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, 
amelyet – a személyes adatainak kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatást 
követően – az érintett a honlapon a hozzájárulás direkt marketing célú 
megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg. Az 
érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, a szabályzat 6. sz. 
mellékletét képező adatlap kitöltésével, aláírásával és postai úton a Társaságnak 
történő megküldésével. 

b) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, 
termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése akciókról való 
értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton. 

c) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail 
cím. 

d) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: minden olyan természetes személy, 
aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság a 
személyes adatait direkt marketing céljára kezelje. 

e) Az érintett adatkezelési kategória: direkt marketing adatok. 

f) A személyes adatok címzettje: a Társaság ügyvezetője, ügyfélkapcsolati és 
marketing feladatokat ellátó munkavállalói. 

g) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

Kelt, Budapest, 2018. évmájus hónap 25. napján  

Faragó Péter  
ügyvezető igazgató  
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