Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a regisztrációhoz szükséges, valamint egyéb célból
megadott személyes adataimat az adatkezelési szabályzatban meghatározott célból és módon
rögzítse és kezelje.
Adatkezelési szabályzat
1. Regisztráció, a kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon
A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes
szolgáltatásokat kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé.
A felhasználók adatlapján szereplő egyes adatok megadása kötelező, bizonyos szolgáltatások igénybe
vételéhez. Az adatok egy része a többi felhasználó részére nem láthatóak.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes
adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei,
szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A Szolgáltató nem változtatja meg a felhasználó által
megadott adatokat.
A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak.
2. Az adatkezelés célja, jogalapja, és elvei
Az adatkezelés célja elsősorban a felhasználók azonosítása, valamint a felhasználók
termékpreferenciáinak megismerése az alábbiak szerint:
• A megadott adatok az elektronikus reklámok kiküldését,
• A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
• Az adatlapon megadott egyéb adatok a felhasználó fizikai beazonosítását szolgálják.
A Szolgáltató nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az
érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok
tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul
érvényesüljenek:
• személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
• az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
• a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
• az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
• ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az
adat alapján azonosítani ne lehessen;
• az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.
3. Az adatkezelés helye, irányadó jog
A személyes adatok kezelése ténylegesen a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozók székhelyén,
fióktelepén, telephelyén történik. A személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
szabályai az irányadók.
4. Technikai adatok kezelése
A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás
kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától
függően a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes
adatokkal nem kapcsolhatók össze.

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatfeldolgozó igénybe vétele
A kezelt adatokat a Szolgáltató a 3. pontban meghatározottakon túl csak az érintett kifejezett
hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
A Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek
céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Szolgáltató döntéseinek
végrehajtására jogosult, a Szolgáltató utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a
Szolgáltató felelősségét nem érinti.
6. Az adatok Szolgáltató általi felhasználása
A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából
használja fel. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak
vizsgálata során a Szolgáltató a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon
felhasználja.
7. Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése
A Szolgáltató a megadott adatokat törli, ha:
• azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
• az érintett azt kéri;
• az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
• az adatkezelés célja megszűnt;
• azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a
Szolgáltató rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok
törlése a regisztráció törlését eredményezi.
8. Adatvédelmi nyilvántartás
A Szolgáltató az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett
nyilvántartásba bejelentette.

