Weboldal tájékoztató
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WEBOLDAL TÁJÉKOZTATÓ
I. Preambulum
1. A www.koronavírus.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa, fenntartója, szerkesztője és egyben kiadója Deák Antal
egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 53752282, adószám: 69833896-1-43, továbbiakban: „Üzemeltető”).
2. A Honlap célja, hogy a COVID-19/koronavírussal kapcsolatos információkat a lehető legszélesebb körben összegyűjtse és a Honlap
látogatóit (továbbiakban: „Látogatók”) minél részletesebben tájékoztassa és egyúttal egy helyen kínáljon minden információt a
Látogatók részére a fent nevezett témával kapcsolatban.
3. Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a Látogatók figyelmét arra, hogy a Honlap nem azonos a Miniszterelnöki Kabinetiroda
(1014 Budapest, Színház utca 1.) látal kiadott, www.koronavirus.gov.hu internetes honlappal, melyet Látogató jelen honlap
igénybevételével feltétel nélkül és visszavonhatatlanul tudomásul vesz.

II. A Honlap működése
1. A Honlap úgy nevezett RSS technológia (Rich Site Summary) felhasználásával működik. A technológia – és egyúttal a Honlap célja -,
hogy megkímélje a Látogatót attól, hogy a fent megjelölt témakörrel kapcsolatosan végigkutasson valamennyi hírportált, internetes
sajtóterméket, illetve más olyan releváns weboldalt, amely a témával kapcsolatban információkat tesz közzé. A Honlap követ
meghatározott weboldalakat és az azokon fellelhető releváns információkat a Látogató részére megjeleníti.
2. Látogatót a Honlap – az adott cikkre kattintva – átirányítja a kiválasztott cikket közzétevő honlapra, így egyszerű utat biztosítva az adott
cikk megtalálására és elolvasására.

III. Felelősséggel kapcsolatos kérdések
1. Látógató a Honlap használatával tudomásul veszi, hogy a Honlap gyűjtőportálként funkcionál, így kizárólag más harmadik személyek
által közzétett információt, adatot, dokumentumot, tényt, hírt stb. (továbbiakban együttesen: „Tartalom”) jelenít meg, így Üzemeltetőt
sem közvetlen, sem közvetett módon nem terheli vagyoni és nemvagyoni felelősség, amennyiben a Honlapon megjelenő Tartalom
pontatlan, nem megfelelő, megtévesztő, vagy hiteltelen, illetve időszerűtlen (nem hatályos).
Az előzőekben írtakra tekintettel Látogató tudomásul veszi, hogy saját kizárólagos kockázata, amennyiben a Honlapon közzétett
bármely Tartalomra támaszkodik. Látogató elfogadja, hogy az Üzemeltető valamennyi nem általa gyártott Tartalmat a meglévő és
rendelkezésére álló állapotában nyújtja a Látógató részére, melyre figyelemmel a Tartalmakkal kapcsolatos mindennemű felelősséget
elhárít magáról.
Látógató a Honlap használatával tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenő bármely Tartalomért az eredeti közzétevő személy,
szervezet, szerző felelős.
2. Üzemeltető nem szavatolja a Honlap biztonságosságát és nem tesz semmiféle erre vonatkozó nyilatkozatot.
3. Látogató a Honlap használatával elfogadja, hogy az Üzemeltető nem szavatolja, hogy a Honlap minden esetben elérhető, mentes
vírusoktól, vagy bármely más kárt okozó elemtől. Az Üzemeltető egyúttal kizár minden olyan felelősséget, amelyek esetében ennek a
lehetősége a hatályos és irányadó jogszabályok alapján fennáll.
4. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felelős a Honlap használatából, vagy használhatatlan voltából eredő, vagy azokkal
kapcsolatban felmerülő közvetlen, vagy közvetett vagyoni és nemvagyoni kárért.
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IV. Adatvédelem
IV.1. Az Adatkezelő szervezet bemutatása
1. Az Adatkezelő megegyezik az Üzemeltető személyével, melyre tekintettel Üzemeltető adatai:
Név:
Deák Antal egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám:
53752282
Adószám:
69833896-1-43
Elektronikus elérhetősége:
info@koronavírus.hu
Honlap
www.koronavirus.hu

IV.2. Az adatkezelés általános célja
1. A jelen Fejezet célja, hogy bemutassa az Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Üzemeltető
adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor az Üzemeltető figyelembe vette az Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletét (továbbiakban: „GDPR”), a 29-es
munkacsoport állásfoglalásait, valamint a vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezéseket, ajánlásokat és irányelveket – így többek között,
de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.).
2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adatnak
minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre, azaz a Látogatóra vonatkozó bármely információ; azonosítható az
a Látogató, 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.
3. Az Üzemeltető elkötelezett a Látogatók személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden
olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai, és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
4. Valamennyi a jelen Tájékoztatóban közzétett metódus a Látogató személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik.
A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem tesz az Üzemeltető.

IV.3. Adatkezelés célja - E-mailek megválaszolása
1. Üzemeltető kizárólag a Honlapon megadott e-mail címre (info@koronavírus.hu) megküldött e-mailek esetleges megválaszolása
érdekében kezeli a Látogató e-mail címét, illetve – amennyiben a Látogató megadja – úgy a Látogató nevét.

IV.4. Adatkezelés jogalapja - E-mailek megválaszolása
1. A személyes adat kezelésére a Hírlevél esetében a Látógató önkéntes és határozott hozzájárulása alapján kerül sor.
2. A Látogatónak az önkéntes hozzájárulását Infotv. 5.§ (1) bekezdése b) pontja1 és a GDPR 4. cikkének 11. pontja2 szabályozza.
3. Az e-mailek megválaszolása vonatkozásában az adatkezeléshez való hozzájárulást a Látogató az e-mail Üzemeltető fent megjelölt
e-mail címére (info@koronavírus.hu) történő megküldésével adja meg.
IV.4. Kezelt adatok köre - E-mailek megválaszolása
1 „Személyes adat akkor kezelhető, ha az a) pontban meghatározottak hiányában az az Üzemeltető törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül

szükséges és az Látogató a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult”
2 „a Látogató hozzájárulása: a Látogató akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a Látogató
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”
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1. Üzemeltető az e-mailek vonatkozásában a Látogató alábbi adatait kezeli:
− Látogató neve (esetlegesen, ha a Látogató megadta)
− Látogató e-mail címe (minden esetben, ha a Látogató e-mailt küld.)

IV.5. Adattárolási idő - E-mailek megválaszolása
1. Az Üzemeltető a kezelt adatokat az e-mail megválaszolásáig, vagy törléséig kezeli.

IV.6. Hírlevél szolgáltatás – Adatkezelés helye
1. Az adatkezelés helye az Üzemeltető e-mail címét tartalmazó szerver mindenkori helye.

IV.7. Adatvédelmi tisztviselő
1. Az Üzemeltetőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre, figyelemmel arra, hogy az Üzemeltető nem minősül közhatalmi
szervnek, egyéb közfeladatot ellátó szervnek, fő tevékenysége nem foglal magába olyan adatkezelési műveleteket, amely jellegénél
fogva a Látogatók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Üzemeltető fő
tevékenysége a személyes adatok a GDPR 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett büntetőjogi felelősség
megállapítására vonatkozó határozatokra vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalja magába.

IV.8.Adatfeldolgozó:
1. Üzemeltető adatfeldolgozót nem vesz igénybe a kezelt adatok körében.

IV.9. Címzett
1. Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos
Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

IV.10. Látogató adatkezeléssel összefüggő jogai
Látogató hozzáférési joga
1. A Látogató jogosult arra, hogy az Üzemeltetőtől haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül e-mailben, vagy postai úton
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
− az adatkezelés céljai;
− a Látogató személyes adatok kategóriái;
− azon Címzettek vagy Címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve
különösen a harmadik országbeli Címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
− adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjai;
− a Látogató azon joga, hogy kérelmezheti az Üzemeltetőtől 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 joga;
− ha az adatokat nem a Látogatótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
− automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Látogatóra nézve milyen várható
következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Látogató jogosult
arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.
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3. Az Üzemeltető az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Látogató rendelkezésére bocsátja. A Látogató által kért
további másolatokért az Üzemeltető az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Látogató
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az Üzemeltető másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
4. Az Üzemeltető a tájékoztatást tömör, átlátható, közérthetően megfogalmazva, világos formában nyújtja.
Helyesbítéshez való jog
1. A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Látogató jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Üzemeltető az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30
(harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés
megtörténtéről.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Üzemeltető pedig köteles arra,
hogy a Látogatóra vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
− a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
− a Látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
− a Látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
− a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
− a személyes adatokat az Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell;
− a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Üzemeltető nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Üzemeltetőket, hogy a Látogató kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3. Az előzőekben leírtak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
− a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
− a személyes adatok kezelését előíró, az Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az Üzemeltetőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából;
− a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
− a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
− jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Az Üzemeltető az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail
címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
− a Látogató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az Üzemeltető ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
− az adatkezelés jogellenes, és a Látogató ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
− az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Látogató igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
− a Látogató tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Üzemeltető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Látogató jogos indokaival szemben.
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2. Ha az adatkezelés az előzőekben írtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Látogató
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Üzemeltető a Látogatót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
4. Az Üzemeltető az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail
címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
Adathordozhatósághoz való jog
1. A Látogató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Üzemeltető, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az
adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Látogató jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket. Az említett jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Üzemeltetőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozáshoz való jog
1. A Látogató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Üzemeltető a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Üzemeltető bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek a Látogató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Az Üzemeltető a tiltakozás benyújtásától számítottan haladéktalanul, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja azt és döntést
hoz annak megalapozottsága vonatkozásában, majd megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a
módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
3. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Látogató jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha a Látogató tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a Látogató jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

IV.11. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
1. A Látogató az előző pontban meghatározott jogaival kapcsolatos kérelmeit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait az
Üzemeltető a jelen Tájékoztatás IV.1. pontban megadott levelezési címére és e-mail címére küldheti meg.
2. A Látogató a jogainak megsértése esetén az Üzemeltető, illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. A per elbírálásra törvényszéki hatáskörbe tartozik. A perre az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság illetékes, de a
per – a Látogató választása szerint – a Látogató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3. A Látogató az Üzemeltető, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
panasszal élhet. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:
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Név:
Rövidített elnevezés
Levelezési cím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Fax:
Honlap:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
NAIH
1530 Budapest, Pf.: 5.
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36-1-391-1400
+36-1-391-1410
http://www.naih.hu

V. Cookie-k
1. A cookie-k, vagy sütik (továbbiakban: „Sütik”) olyan file-ok, vagy információdarabkák, amelyeket a Látogató internetes böngészője
ment el a Honlapról és tárolja azokat a Látogató gépén. A Sütik egyrészről információkat gyűjtenek a Honlap használóiról és
eszközeikről, másrészről megjegyzik a Látogató egyéni beállításait, amelyek később felhasználásra kerülnek, vagy kerülhetnek.
2. A felhasználó barát és a Látogató igényei szerinti kiszolgálás érdekében az Üzemeltető a Látogató számítógépén és eszközein – a
Látogató hozzájárulása esetén – Sütiket helyez el, amelyek a Honlap későbbi használata során visszaolvasásra kerülnek és amelyek
visszajelzést adnak a Látogató által megadott beállításokról. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Sütit a Süti kezelőjének
lehetősége van összekapcsolni a Látogató aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a Látogató saját tartalma tekintetében. A
Sütik célja tehát, hogy megkönnyítsék a Látogató számára a Honlap használatát a felhasználói élmények növelése és javítása végett.
Figyelemmel arra, hogy a Sütik által rögzített adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, így a Sütik használatával
Üzemeltető nem kezel személyes adatokat. Ezen adatok kezelése kizárólag a felhasználói élmények javítását és statisztikai célokat
szolgálnak.
3. A Honlap üzemeltetője csak abban az esetben tudja elhelyezni és elemezni a Sütiket, amennyiben a Honlap betöltésekor felugró
üzenetben a Látogató ehhez hozzájárulását adja, ezzel engedélyezve az elemzést. Az adatkezelés jogalapja tehát a Látogató önkéntes
hozzájárulása. Tekintettel a Honlapba beépítésre került kiegészítő modulra (plug-in) a Látogató IP címe a Sütik elfogadása esetén sem
került rögzítésre, az adott látogatás minden esetben anonimizálásra kerül.
4. Az Üzemeltető rendszere a Sütik elfogadása után az alábbi adatokat rögzíti automatikusan:
− Domain név;
− Oldalak egyéni beállításai;
− Látogatás dátuma és ideje;
− Operációs rendszer és verziószáma;
− Bejelentkezési adatok;
− Böngészőprogram és verziószáma;
− HTTP válaszkód;
− Képernyő felbontás.
− Meglátogatott oldalak;
5. A Sütiknek az alábbiakban részletezett fajtáit különböztethetjük meg:
− Munkamenet/átmeneti sütik (session cookie): célja, hogy a Látogató maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesse a
Honlapot, használhassa annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú Sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a Sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a
böngészésre használt más eszközről.
− A tárolt/állandó sütik: azok a Sütik, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a Látogató a Honlapra látogat. Az
elemzéshez szükséges állandó Sütik mutatják meg, hogy a Honlapon belül a Látogató merre járt, mit csinált. A Süti élettartamától
függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics. Ezek a Sütik nem tartalmaznak
személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy az Látogatót beazonosítsa.
6. A Sütiket a Látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a Sütik alkalmazását. A Sütik kezelésére
általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie, vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.
7. A Sütik alkalmazásának tiltásával a Látogató tudomásul veszi, hogy Sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Amennyiben a Látogató hozzájárul a Sütik elhelyezéséhez, és a későbbiekben nem törli azokat, abban az esetben a Sütik 30 (harminc)
nap elteltével automatikusan törlődnek.
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VI. Google Adworsd, Google Analytics, Facebook
1. Az Üzemeltető a Honlapon alkalmazhatja a Google Analytics mint harmadik fél Sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú
szolgáltatás használatával az Üzemeltető információkat gyűjthet azzal kapcsolatban, hogy a Látogatók hogyan használják a Honlapot.
A Sütik által mentett információk alapján a Google kiértékelheti, hogyan használta a Látogató a Honlapot, továbbá a Honlap
üzemeltetőjének annak aktivitásával összefüggő jelentéseket készíthet.
Az adatot a Honlap fejlesztésének és a Látogatói élmény javításának céljával használhatja fel az Üzemeltető. Ezen Sütik szintén
lejáratukig a Látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradhatnak, illetve amíg a
Látogató nem törli őket. A Google Analytics által létrehozott Sütik élettartama 24 (huszonnégy) hónapra szól.
2. A Sütik tárolását a Látogató a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat,
hogy a Honlap minden funkciója nem lesz teljes körűen használható. A Látogató megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és
feldolgozza a Sütik általi, a Látogató weboldalhasználattal kapcsolatos adatait – beleértve az IP-címet is –, ha letölti és telepíti a
következő linken elérhető böngésző plugint (alkalmazást): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
3. Az Üzemeltető a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül úgynevezett remarketing hirdetéseket futtathat.
Ezek a szolgáltatók Sütik, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a Honlapról és
egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthatnak, illetve hirdetéseket tehetnek
célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook, a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A
remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.
4. Az Üzemeltető a Sütiket felhasználhatja arra, hogy a potenciális Látogatók felé a Google és a Facebook útján egyénre szabott
reklámokat jeleníthessen meg.
5. További információ a Google a Facebook és az Instagram adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:
− Google: https://policies.google.com/privacy
− Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

VII. Tájékoztató elfogadása, módosítás, hatály
1. Látogató a Honlap használatával hozzájárul a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez, valamint elismeri, hogy a jelen Tájékoztatót
elolvasta, megismerte, megértette és a benne foglaltakat maradéktalanul elfogadja.
2. Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a Honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan
weboldalak, más természetes, vagy jogi személyek által nyújtott szolgáltatásokra, adatkezelésekre, melyekre a jelen Honlapon található
bármely hivatkozás vezet.
3. Jelen Tájékoztató az Üzemeltető által bármikor egyoldalúan, a Látogató külön értesítése nélkül egyoldalúan módosítható.
4. Jelen Tájékoztató a Honlapon történő közzététel napján lép hatályba.
Budapest, 2020. október 23
Deák Antal egyéni vállalkozó
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