Adatvédelmi nyilatkozat
Összefoglaló
Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint
kezelünk. Hírlevelet kizárólag az Ön hozzájárulásával küldünk. Adatait a lehető
legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek nem adjuk át.
Személyes adatok
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes
kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos
technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől
Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata
során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
IP-címét felhasználjuk weboldalunk kezeléséhez. IP-címe segítségével széleskörű
demográfiai információkhoz jutunk, például arról, hogy melyik oldalakat látogatják a
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Statisztikai célú adatgyűjtés
Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint
látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által
használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét. A
weboldal ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok
érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal
semmilyen módon nem kapcsolja össze.
A weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a
weboldal a Yahoo!-tól és a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t)
használ. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Yahoo! és
a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint
arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Amennyiben további
információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen

lehetőségei vannak arra, hogy a Yahoo! illetve, Google ne használja fel az Önről
szerzett információkat, kattintson ide illetve ide.
Cookie-k és Web beacon-ök
A cookie kisméretű programok vagy fájlok, melyeket az Ön internetes böngészője
ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának
megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának
érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan
elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására,
visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása
nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban
előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy
testreszabott információkat fogadni.
A web beacon olyan elektronikus kép, amelyeket a webhelyeinken vagy e-mail
üzeneteinkben használunk a cookie-k továbbítására, a látogatások számlálására és
a kampányok használatának és hatékonyságának elemzésére, pl. hogy a
felhasználó megnyitja-e a küldött e-mailt, és reagál-e rá.
A cookie-k adatvédelmi és tárolási beállításainak kezelésével kapcsolatos további
információ elérhető az alábbi linken: http://www.youronlinechoices.com/
Elektronikus levélcímek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott
módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére. A Szolgáltató által
üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Szolgáltató hírlevelet csak a
Felhasználó feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása
esetén küld, amelyre az erre vonatkozó felület kitöltésével ad hozzájárulást. A
Felhasználó a hírlevél feliratkozás felületen tud feliratkozni. A hírlevélről a
Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevélben jelzett
módon.
Jogorvoslat
A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon:
+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL:

http://naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
törvényszéken.
Záró rendelkezések
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.
A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a
Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba
lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással
elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Az Adatvédelmi
szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában
mindenkor elérhető.
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