Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat weboldalon gyűjtött személyes
adatokról
A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a MAROSVÖLGYI -INVEST Kft.
internet oldalain történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással, ajánlatkéréssel hozzájárul
ahhoz, hogy a MAROSVÖLGYI-INVEST Kft. az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő ajánlatadás,
piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások
betartása mellett felhasználja.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást
kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a "MAROSVÖLGYI-INVEST KFT. 3300 Eger
Törvényház út 7” címre, vagy a sweetlifeapartman@gmail.com email címre küldött levélben. Az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
1. ADATKEZELŐ
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a
MAROSVÖLGYI-INVEST Kft. (3300 Eger, Törvényház út 7.; cégjegyzékszáma: 10-09-033692;
képviseli: Bíró József ügyvezető igazgató, e-mail cím: sweetlifeapartman@gmail.com mint adatkezelő (a
továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett egerszalokapartman.hu címeken elérhető weboldal (a
továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját
tartalmazza. MAROSVÖLGYI-INVEST Kft. a weboldalak működtetéséhez szükséges webtárhelyet Telek
Bálint
egyéni
vállalkozótól
bérli.
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv.
rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával
hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. Kérjük, olvassa el a
6. „Felhasználó Nyilatkozata” pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával tett
nyilatkozatainak
megismeréséhez!
3. MÓDOSÍTÁS
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon
közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az
Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik
(5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a regisztrált
Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált
Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén
keresztül is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti
ötödik (5.) napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internet
hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti,
hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott
elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.
4. FELHASZNÁLÓK KÖRE
A Felhasználó a Weboldalon többféle módon regisztrálhat. Adatok megadása szükséges az Ajánlatkérés
űrlapon, a Hírlevélre való feliratkozáshoz, a Hibabejelentő űrlapon, az Alkatrészrendelő űrlapon, valamint
a Vegyszerrendelő űrlapon. A Hibabejelentéshez szükséges Regisztráció során megadott adatai alapján a
regisztrált Felhasználó (a továbbiakban: Regisztrált) igénybe veheti a Weboldalon nyújtott
szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A nem Regisztrált, de a Szolgáltatásokat igénybe vevő
Felhasználó vagy a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen
Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a
Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a
Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogató vagy használó nem
Regisztrált
Felhasználót
is
érteni
kell.
A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Előfizető az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat

megadta és a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban
együttesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek
fogadta el a rá vonatkozó Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.
A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet
korlátozó
gondnokság
alatt
álló
Felhasználók hozzájárulását
tartalmazó
nyilatkozatainak
érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is
szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk előfeltétele a törvényes
képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét
be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó
Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a
Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes
képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes
felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság
alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet, nevében
törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói
tevékenységért
ő
vállalja
a
felelősséget.
5. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő
által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az
egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának
tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá,
hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.
6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA
A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen
Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja
el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében
kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
A Felhasználó a Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes,
illetve egyéb adatait az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, közvetlen üzletszerzés,
valamint reklámhírlevél, direkt marketing és telemarketing/telesales céljából kezelje. A hozzájárulását
természetesen bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott
elérhetőségek
egyikén.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más
személyhez
fűződő
jogait
nem
sértik.
A Regisztráltak kijelentik, hogy a Felhasználói Fiókjukat tudomásukkal használó egyéb Felhasználók
Felhasználói tevékenységéért a felelősséget vállalják, és teljes mértékben helytállnak az Adatkezelő felé.
7. ADATKEZELÉSI CÉLOK
A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott
Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében, továbbá a Szolgáltatások
továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó
védelmére, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a
Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások
előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és az ehhez
kapcsolódó
promóciós
célokra
(hírlevél
küldésére,
ajándékakciókon
való
részvételre,
termékek/szolgáltatások
ajánlására)
történő
felhasználása
érdekében
kerül
sor.
Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználhatja statisztikai célokra.
8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes
személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek
vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek
személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A

Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő
adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.
8.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi
személyes
adatait
kezeli
az
azonosítás
érdekében:
(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév.
(2) Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe.
(3) Felhasználóneve és jelszava.
(4) Felhasználó közvetlen telefonszáma
(5) Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, cégnév,
foglalkozás, beosztás) és egyéb adat.
(6) A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is
kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a
Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében), azonban
ezek megadása önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és
aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen
Szabályzat az irányadó.
8.2.
Szolgáltatások
igénybevétele
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe,

érdekében

kezelt

adatok

(2) a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve
(3) a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,
(4) a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások
számának követése).
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem
alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes
adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások
adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a
Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.
8.3. A Regisztrált által tett ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
- természetes személy neve és címe, jogi személy cégneve és cím, illetve kapcsolattartó vezetékneve és
keresztneve;
- e-mail cím;
- telefonszám.

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
- a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
- regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk
küldése, illetve adatfrissítés céljából;
- szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
- válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
- hírlevél;
- promóciós ajánlatok.

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési
listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre
juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő
vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az
ilyen
lehetőségeket
marketing
célokra
nem
használja
fel.
Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén, amennyiben küld ilyet a
Felhasználónak, biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét, így a későbbiekben ezeket a
Felhasználó már nem kapja meg.
Hírlevél: az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet. A kiküldött hírlevél minden esetben
lehetőséget biztosít a szolgáltatásról való lemondásra a levélben arra megjelölt leiratkozó linken
keresztül. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó
újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a
Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is
magában foglalhat. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg
őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen
felkínált hírlevél- szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a
hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában
megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás
igénybevételét.
Saját üzletszerzés: a Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás
megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges a
Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken. Az
Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet
ki a Felhasználóknak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a
Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben
bármikor lemondhatják e tájékoztató szolgáltatást a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában
feltüntetett e-mail címen.
Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: a Felhasználók számára – hozzájárulásuktól függően
bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális
ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben
a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e
szándékukat nem jelezték, lemondhatják az Adatkezelőnél a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában
feltüntetett elérhetőségeken.
Értesítés regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról: regisztrációhoz kötött
Szolgáltatások területén az új Felhasználónak egy első üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail
címre, melyben a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk. Az aktiváló email segítségével történt
aktiválás után is értesítjük a Felhasználót (visszaigazolás). Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz
kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell
információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és
érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen
szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet
leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást
megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen
kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket
marketing célokra nem használja fel.
A Szolgáltatások használata során naplófájlban rögzítésre kerülő személyes adatok esetében az adatok
tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat
elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges
anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen. A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú
felhasználását 14-15. pontban foglaltak szerint.
A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított személyes
és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel

kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból
vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.
A

Felhasználók

adataikat

a

sweetlifeapartman@gmail.com

email

címre

írva

módosíthatják.

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjában
meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 10. pontjában meghatározott
időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának
megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az
adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden
esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott
hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen
Adatkezelési
Szabályzattal
meghatározott
adatkezelésének
jogalapját.
10. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a
Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően
ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a
Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a
Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a
Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.
Az Info tv.-nek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor,
akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön Felhasználói
hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
11. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak
érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési
Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók,
illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági
adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás
jogalapja,
kötelezettsége.
A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az
Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást,
számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, az értékesítést, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző
személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A személyes
adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek. Ezek a személyek az
Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az
adatokat,
illetve
őket
titoktartási
és
adatvédelmi
kötelezettség
terheli.
Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét
összekötheti. Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.
Kérjük, hogy olvassa
elhelyezése” szakaszokat

el

az „Adatbiztonság” és
is
az

az „Anonim Felhasználó-azonosító (cookie)
adattovábbítás
tekintetében!

13. ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉS

13.1.Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése
A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a
továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai
szolgáltatást használja. A Google Analitics is „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett
szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését.

