Adatkezelési szabályzat
Az adatkezelés megnevezése
Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az
adatkezelő által üzemeltetett Rendszer felhasználói esetében.

Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, Infotv. alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre
A felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy
felhasználói név és jelszó. A felhasználó döntése alapján az Adataim menüpontban megadott
látható és mások számára nem látható adatok. A rendszer használata során rögzítésre kerül a
Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes
esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs
rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

Az adatkezelés célja
A felhasználó által megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó esetében az
adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása. Az Adataim menüpontban megadott
látható és mások számára nem látható adatok estében a Felhasználók azonosítása, információ
és segítségnyújtás partnerválasztásban. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a
személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a
felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az
esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató
addig kezeli, amíg a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat
szerint nem kéri az adatok anonimizálását, az azonosító adatok törlését. A felhasználó
önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül
töröljük az adatokat. A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok
esetében a látogatástól számított 3 évig tárolja a rendszer az adatokat.

A személyes adatok törlése
A törlési igényt a kapcsolat menüpont alatt tud számunkra eljuttatni. A Szolgáltató a törlési
igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Általános Szerződési Feltételek és
az Adatkezelési szabályzat törlendőként megjelölt az adatokat.

Az Adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes,
a weboldalon keresztültörténő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadod a módosított Adatkezelési
szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet a kapcsolat menüpont alatt igényelhet, amire 8
munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az
adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Cookie-k (sütik) használata
Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a
böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók
által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy
webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A
cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére, ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k
engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a
böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod. További
információt angolul az About Cookies website honlapon találsz.

