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Nyilvántartó hatóság neve: Belügyminisztérium 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Bevezetés 

Berczik Ágnes Réka vagyok és számomra a program során nem csak a résztvevők szellemi egészsége 

fontos, hanem a személyes adataiknak védelme is, ennek is nagy jelentőséget tulajdonítok. Ezért 

szeretném, ha ugyanannyira meg tudna bízni bennem az adatvédelmet illetően, mint jólétét illetően. 

Ennek érdekében kérem, hogy figyelmesen olvassa el a jelen ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓt. 

Az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ kialakítása során figyelembe vettem a következő, az adatkezelésre 

vonatkozó hatályos jogszabályokat: 

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (Továbbiakban: GDPR), 

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, 

3. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. 

Berczik Ágnes Réka EV (a továbbiakban: Adatkezelő) a  https://elvonulas.galagonyaprogram.hu/ (a 

továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon személyes adataikat 

megadó (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli. 

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a honlap látogatóit. Adatkezelő a 

https://elvonulas.galagonyaprogram.hu/ a regisztráció során megadott adatok (mint például név, 

cím, e-mail cím, telefonszám) kezelésekor a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően 

jár el. 

Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. 

2. Adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai: 

Adatkezelő:  

Cégnév:  Berczik Ágnes Réka EV. 
Székhely, levelezési cím: 3728 Gömörszőlős, Kassai út 48. 
Telefon: 20/ 980-5003 



E-mail: galagonya7@gmail.com 
Adószám: 56498392-1-25 

Adatfeldolgozók: 

 Tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika Kft. 

székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b II. em. 206 

adószám: 25859502-2-42 

e-mail: support@sybell.hu 

3. Fogalmak és értelmezéseik 

a) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

b) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

c) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

d) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

e) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

f) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A 

https://elvonulas.galagonyaprogram.hu/ szolgáltatás nyújtásának a keretében az adatkezelő 

Berczik Ágnes Réka. 

g) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

h) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

i) Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

4. Alapelvek 
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A vonatkozó törvényi előírások értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha:  

a

) 

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

 

b

) 

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 

d

) 

az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

 

e

) 

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

 

f

) 

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

4.1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek: 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. 

Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérek látogatóimtól, szabadon dönthetnek arról, 

megadják-e a kért információkat: az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett 

kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik 

felhasználásra kerüljenek. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem 

adta meg.  

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani.  

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 



Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a 

természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag 

természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen.  

A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, 

igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését 

vagy zárolását. A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve 

visszavonhatja. 

Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott 

e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott 

e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet 

terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

A személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítem ki, és nem kapcsolom össze. 

5. Adatkezelés célja 

A https://elvonulas.galagonyaprogram.hu/ weboldal által nyújtott szolgáltatáshoz szükséges a 

regisztráció és a szabadidős tevékenység,  fizikai közérzetet szolgáltatása során a személyes és 

számlázási adatok megadása. 

A https://elvonulas.galagonyaprogram.hu/ weboldal az adatokat a következő céllal kezeli: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Vezeték-és keresztnév 

A kapcsolatfelvételhez, a 

szabályszerű számla kiállításához 

szükséges. 

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) 

pontja 

Telefonszám 

A kapcsolatfelvételhez, kapcsolat 

tartáshoz szükséges valamint a 

szolgáltatással kapcsolatos 

kérdések hatékonyabb 

egyeztetése. 

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) 

pontja 

 Email cím 

Kapcsolattartás, a szolgáltatással 

kapcsolatos kérdések hatékonyabb 

egyeztetése. 

Hírlevélre történt feliratkozás 

 

 

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) 

pontja 

 

GDPR 6. cikkely (1) bek. a) 

pontja 
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Számlázási név és cím,  

vállalkozó esetében adószám 

A szabályszerű számla kiállítása, 

továbbá a szerződés létrehozása, 

tartalmának meghatározása, 

módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az abból 

származó díjak számlázása, 

valamint az azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése. 

 

 

 

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) 

pontja 

A regisztráció időpontja 

A vállalt jogi kötelezettség 

teljesítése 

Technikai művelet végrehajtása. 

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) 

pontja 

 

A regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 
GDPR 6. cikkely (1) bek. f) 

pontja 

 

6. Adattovábbítás 

A weboldal jelenleg nem továbbít adatokat más szolgáltató felé. 

7. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások 

7.1. Regisztrációs oldal, vásárlás 

A  https://elvonulas.galagonyaprogram.hu/ weboldalán jelenleg nem elérhetőek a fent említett 

funkciók. 

7.2. Hírlevél, marketing 

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban 

az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló 

nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján 

elhelyezett link segítségével. Továbbá hírlevelünkről – bármikor korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen – leiratkozhat a zsuzsi@erdofurdozes.com e-mail címre történő e-mail küldésével is 

7.3. Anonim látogatóazonosító (cookie) 

Mi a cookie? 

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk 

tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. 

Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a 

látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az IP-címet leszámítva név, 

e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen 

megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen 

gépek között történik meg.  

A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés 

megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó 
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Internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak 

nyomon követését.   

A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó 

személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén. 

A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Felhasználó (látogató) által használt böngésző beállítások 

engedik, vagy azt a Felhasználó az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal 

automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt 

eszközéről (táblagép, okostelefon, hordható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes 

„sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el. 

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a 

böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön 

gépére, illetőleg telepítést követően törölni ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál. Ilyen 

esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapom minden funkcióját, 

szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül nem tudom garantálni Önnek a honlap teljes körű 

használatát. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a 

böngésző utasításait vagy súgóját. 

A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a 

következő adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre: 

● IP-cím, 

● a böngésző típusa, 

● a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított 

nyelv), 

● a látogatás pontos időpontja, 

● az előzőleg látogatott oldal címe, 

● a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, az oldalon töltött idő. 

Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. 

A látogatásokkal kapcsolatos naplóállományokat (log fájlok) a látogatástól számított 7 nap elteltével 

törlésre kerülnek. 

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelői jogos érdek. 

 

A honlapon a következő sütik kerülnek elhelyezetésre: 

Típus Cél Adattárolás 

időtartama 

Jogalap 



szükséges/funkcionális 

sütik 

kiválasztott szolgáltatás 

megőrzése 

állandó 
GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

f) pont 

használatot 

elősegítő/technikai 

sütik 

weboldal használhatósága, 

megjelenése 

használat idejére 
GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

b) pontja 

hozzájáruláson alapuló 

sütik /marketing sütik 

facebook, instagram. google ads A honlapon beállított 

cookie-k maximális 

élettartama: 180 nap. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

f) pontja 

hozzájáruláson alapuló 

sütik/ web elemzést 

segítő sütik 

Google Analytics A honlapon beállított 

cookie-k maximális 

tárolási ideje: 12 

hónap. 

Az adatok maximum 

tárolási ideje 26 

hónap. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

f) pontja  

A funkcionális/szükséges cookie-k lehetővé teszi a honlapon a már megadott részletek elmentését, és 

hogy ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciók kerüljenek felkínálásra.  

Ezen cookie-k egyúttal lehetővé teszik a honlap további, Önnek kínált opcionális funkcióinak 

használatát is. Ezen cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ugyanakkor 

Önnek lehetősége van ezeket be- és kikapcsolni. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a funkcionális cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlap 

bizonyos funkcióinak működését. 

A technikai cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható 

rendeltetésszerűen. Ezen cookie-kat kizárólag én használom. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt 

valamennyi információ visszakerül a honlapra. A honlap rendeltetésszerű működtetéséhez ezek a 

cookie-k feltétlenül szükségesek, ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Ön ugyanakkor 

bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngészőjében. 

A hozzájáruláson alapuló cookie-k  használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve 

bármikor visszavonhatja a cookie beállításainak megfelelő módosításával. 

 A marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól érkeznek (harmadik fél cookie-jai), és ezek a 

felhasználó által látogatott honlapokról gyűjtenek információt annak érdekében, hogy a 

felhasználónak célcsoportra irányuló reklámot készítsenek.  



Az ok, hogy használok ilyen típusú cookie-kat, az az , hogy hiszek abban, hogy ez Önnek, mint 

felhasználónak is előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg, amelyről úgy 

gondolom, hogy érdekli Önt a böngészési szokásai alapján. Ennek köszönhetően kevesebb olyan 

véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé érdekelheti Önt.   

7.4. Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok: 

Google Add 

A Google Add szolgáltatásait használom annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok 

segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívam a figyelmet a vonzó ajánlataimra. Ennek segítségével 

tudom megmérni, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. 

A Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server 

cookie-kat használok, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek 

mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a 

Googleaden keresztül lép be a honlapra, a Google Adwords tárol egy cookie-t az Ön eszközén. Ezen 

cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk az Ön személyes azonosítása. Ezen cookie 

számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), 

az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak 

megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési 

értékként. 

Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az Ön Internetböngészőjét. Ha egy 

felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközén tárolt cookie 

nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és 

átirányították erre az oldalra. Minden egyes AdWords ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. 

Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az AdWords ügyfeleinek honlapjain keresztül. 

Nem gyűjtök és nem kezelek semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések 

keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapok a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudom 

ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapok 

semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudom 

ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat. 

A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot 

kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásom azon adatok terjedelmére és további 

felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásp, 

szerint tájékozatom Önt: Az AdWords konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, 

hogy Ön az Internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívta vagy az egyik hirdetésemre kattintott. 

Ha regisztrált valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókjával. Akkor is 

lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP címét, ha nem regisztrált a Google-ön 

vagy nem jelentkezett be. 

Google Analytics 

A honlapomon a Google Analyticset, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását 

használom. A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a 



számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Ön által történő használatának elemzését. A 

cookie ezen információkat általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, 

tárolásra. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Google Analytics azért került kiterjesztésre a jelen honlapra, hogy 

használja a “gat._anonymizeIp();” kódot az IP címek anonimizált nyilvántartásának (az úgynevezett IP 

álcázásnak) a biztosítása érdekében. A jelen honlap szerinti IP anonimizálás miatt az EU és az Európai 

Gazdasági Térség tagállamai területén a Google lerövidíti az IP címét. Kivételes esetekben a Google 

Analytics a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre továbbítja és annak lerövidítésére ott 

kerül sor.  

A Google a nevemben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az Ön által 

történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott 

tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő 

szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezt az információt harmadik feleknek is továbbíthatja, 

amennyiben ezt jogszabályok előírják, vagy ha ezen harmadik felek a Google nevében végzik ezen 

adatok feldolgozását. A böngészője által a Google Analytics-szel összefüggésben továbbított IP címet 

a Google nem egyesíti egyéb Google adatokkal. 

A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő 

beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető 

böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és 

kezelje a cookie által létrehozott, a jelen honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat 

(beleértve az IP címét). 

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.  

Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről itt olvashat bővebben: 

 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

Kérem, hogy olvassa el a Google adatvédelmi szabályzatát, amely további információval szolgál a 

jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban 

is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak: 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

Jelen honlap a Google Analyticset használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló 

látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Ön által történő használat különböző eszközök 

közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” 

alatt. 

Remarketing, konverziós és követő-kódok 

Minden a főoldalba és minden aloldalba követő kódok vannak beültetve:  

● Google adwords remarketing kód  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


● Google adwords konverzió követő kód  

● Facebook remarketing kód  

● Facebook konverzió követő kód  

 A remarketing funkció lehetővé teszi számomra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassak, 

amelyek a Google/Facebook reklám hálózaton belüli más honlapon kifejezett érdeklődési körüknek 

megfelel (mint például a Google keresésben). A felhasználóknak a honlapon történt interakció 

kerülnek elemzésre – pl.: milyen ajánlat tetszett a látogatónak – annak érdekében, hogy célzott 

reklámok kerüljenek megjelenítésre, ha más honlapokat látogat. Ennek érdekében a 

Google/Facebook sütiket tárol el azon látogatók böngészőjében, akik bizonyos szolgáltatásokat 

használnak vagy oldalakat látogatnak meg. Ezt a cookie-t arra használják, hogy a látogatásukat 

rögzítsék, és egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön. A honlapra érkező 

látogatók IP-címét Google és Facebook rögzíti, és a látogatást követő 30 napban hirdetéseket kínál fel 

Google display hálózaton, Facebook üzenő falon.  

 
Kérem, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát, amely további információval szolgál a 
jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is: 
 
http://www.facebook.com/policy.php  
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-
info-on-other#applications,  
 http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo  
A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak: 
 https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 

YouTube: 

A honlapra olyan videók találhatók, amelyek a www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, és amelyek 

közvetlenül lejátszhatók a honlapról. Ezek a videók nem kerülnek automatikusan lejátszásra (ún. 

„kiterjesztett adatvédelmi eljárásba” lettek integrálva), így nem kerül adat a YouTube részére 

továbbításra, ha nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. A  webhelyet, amelyről a 

beágyazott videók származnak, a YouTube, LLC üzemelteti (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 

Egyesült Államok). Az ilyen videókra kattintva megjelenik a YouTube logója. 

A beágyazott videóra kattintva beleegyezik az említett webhellyel (YouTube) való kommunikációba és 

a cookie-k ezen webhely általi elhelyezésébe. Ha a webhelyem meglátogatásakor be van jelentkezve 

a YouTube webhelyre, a továbbított adatokat a rendszer automatikusan a felhasználói fiókjához 

kapcsolja. Ha nem szeretné, hogy a hálózat ily módon információkat kapcsoljon a felhasználói 

fiókjához, kérem, hogy a videó elindítása előtt jelentkezzen ki YouTube fiókjából. 

Az említett webhely üzemeltetője a videóra való kattintáskor abban az esetben is tárolhatja az 

adatait, ha Ön nem regisztrált vagy jelenleg nincs bejelentkezve fiókjába. Nincs befolyásom a külső 

cookie-k elhelyezésére, az említett webhely által gyűjtött adatok körére és tartalmára, valamint az 

adatok felhasználásának módjára.  

Bővebb információ érdekében kérem, olvassa el a YouTube adatvédelmi nyilatkozatát, amit  itt talál. 

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.youtube.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu


8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

8.1. Az érintett hozzáférési joga 

Önnek joga van tőlem, mint  adatkezelőtől tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az Ön személyes 

adatait kezelem, úgy az érintett minimum a következő információkról kap tájékoztatást: 

● az adatkezelés céljáról; 

● a kezelt személyes adatok kategóriájáról; 

● azon címzettek vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölve lettek vagy közölésre kerülnek, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

● adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 

● az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

● a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

● továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő vállalja, hogy a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 

tájékoztatást. 

Automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmazok (profiling). 

8.2.  Az érintett további jogai az adatkezelés kapcsán 

1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli 

helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot 

pontatlanul/hiányosan kezelek (Helyesbítéshez való jog). 

2. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, az 

általam kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján Ön 

jogosult arra, hogy helyreállíthatatlanul és véglegesen töröljem /anonimizáljam azon 

személyes adatait (és megsemmisítsem/anonimizáljam a törléssel Érintett személyes adatait 

tartalmazó dokumentumokat). 

3. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását a korlátozni 

kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga 

alapján jogosult arra, hogy korlátozzam személyes adatainak kezelését, amennyiben Ön 

vitatja azok pontosságát. Amennyiben az Ön véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, 



ugyanakkor Ön ellenzi a személyes adatok törlését, vagy amennyiben nincs szükségem a 

személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, vagy védelméhez. 

4. kérheti, hogy ismertessem, milyen címzetteket tájékoztattam az adatok helyesbítéséről, 

törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról; 

5. amennyiben az Ön személyes adatat az Ön hozzájárulása alapján kezelem, akkor az 

adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához 

való jog”). Az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetem a személyes 

adatait jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekem érvényesítése céljából, ha az 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll; 

6. jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

Továbbá jogosult arra, hogy Ön kérje/az Ön által adott jogszerű meghatalmazással harmadik 

személy kérje ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben az adatkezelő 

általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az adatkezelővel kötött szerződésen alapul. 

„Adathordozhatósághoz való jog”). 

7. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak 

kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a 

GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”); 

9. Jogorvoslat 

Ön panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól is 

(„A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga”) 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.08.15. napjától érvényes. 
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