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I. Bevezetés
1. Általános rendelkezések
Jelen adatvédelmi szabályzat és a cookie-k használata a https:// https://exactsystems.hu weboldal (a
továbbiakban: Weboldal) használatával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.
Az Adminisztrátor tiszteletben tartja a Weboldal felhasználóinak magánélethez való jogát. Különösen
gondoskodik személyes adataik védelméről, és megfelelő szervezeti és technikai megoldásokat
alkalmaz annak megakadályozására, hogy harmadik felek beavatkozzanak a Felhasználók
magánéletébe. Az Adminisztrátor intézkedéseinek célja, hogy a felhasználó számára a teljes biztonság
érzését az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő szinten biztosítsák.
A Weboldalra való belépés és használat azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzat
feltételeit.
A weboldal tartalmazhat más weboldalakra utaló linkeket. A weblapok ugyanabban, vagy egy új
böngészőablakban nyílnak meg. Az adminisztrátor nem felelős az ilyen webhelyek által biztosított
tartalomért. Mivel ez az adatvédelmi szabályzat és a cookie-k használata csak a Weboldalra
vonatkozik https:// https://exactsystems.hu, a Felhasználó köteles elolvasni a weboldalon hatályos
adatvédelmi szabályzatot vagy előírásokat, amelyekre a Felhasználó a hivatkozó linken keresztül
lépett be.

II. A felhasználó személyes adatai
1. Ki a Felhasználó személyes adatainak adminisztrátora?
A személyes adatkezelő:
a. Exact Systems Hungary Kft. H-1146 Budapest Hungaria körút 140-144;
b. Exact Systems sp. z o.o. székhelye: Częstochowa (42-200) at ul. Focha 53/5, amelyet a
Częstochowa-i Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás 17. kereskedelmi osztálya KRS
0000729296, adófizetői azonosító szám (NIP) 5272849887, üzleti statisztikai szám (REGON)
380045465, 100 000,00 zloty alaptőke alapján vett fel az Országos Bírósági Nyilvántartás
nyilvántartásába.
Ezek a cégek a Felhasználó személyes adatainak ellenőrzését a csatlakozás ellenőrző megállapodása
alapján végzik, a Felhasználó által az aktuális dokumentumban olvasható alapvető megállapodások
tartalma alapján.
2. Milyen személyes adatokat kezel az Adminisztrátor?
2.1. A weboldalon nyújtott szolgáltatások típusától függően az Adminisztrátor a Weboldal
felhasználóinak alábbi személyes adatait dolgozza fel:
2.1.1. a Weboldal szolgáltatásai esetében: csak azon Felhasználók személyes adatai, akik
hozzájárultak a cookie-k és hasonló technológiák feldolgozásához:
• állomásnév;
• böngésző típusa;

• operációs rendszer típusa;
• hozzáférési idő;
• a weboldal látogatóinak címei;
• annak a weboldalnak a címe, ahonnan a Felhasználó a Weboldalra érkezett;
• egyéb felhasználói azonosítók.
2.1.2. a Messenger szolgáltatás esetében: a Felhasználó által önkéntesen megadott minden olyan
információ, amely a Felhasználó által kezdeményezett ügy megoldásához szükséges, különösen a
következő adatok lehetnek:
• azonosítás, például név, vezetéknév,
• kapcsolattartási adatok, például e-mail cím, telefonszám,
• a Felhasználó által megadott egyéb információk;
2.1.3. az Űrlap szolgáltatás esetében: a Felhasználó által önkéntesen megadott minden olyan
információ, amely a Felhasználó által kezdeményezett ügy megoldásához szükséges, különösen a
következő adatok lehetnek:
• azonosítás, például név, vezetéknév,
• kapcsolattartási adatok, például e-mail cím, telefonszám,
• a Felhasználó által megadott egyéb információk.
2.2. Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó által a Weboldal használatával a szoftver/böngésző
beállításainak megváltoztatása nélkül a Felhasználó nem járul hozzá a cookie-k tárolásához a
végberendezésén, és az azokban tárolt információk felhasználásához. Alapértelmezés szerint a fent
említett adatok feldolgozását lehetővé tevő böngészőbeállítások le vannak tiltva.
2.3. Ha a lehetséges követelések meghatározására, vagy az ellenük való védekezésre irányuló eljárás
lefolytatására van szükség, beleértve a panasztételi eljárást is. Az eljárás résztvevőit azonosító
adatokat feldolgozzák, beleértve a nevet és a vezetéknevet, valamint az eljárás lefolytatásához
szükséges további adatokat.
3. Kötelező-e a Felhasználó személyes adatainak megadása?
3.1. Webhely szolgáltatás
A 2.1.1. pontban megjelölt személyes adatok megadása. önkéntes. A Felhasználó Honlapon végzett
tevékenységét, beleértve a személyes adatait is, rendszernaplók rögzítik (egy speciális számítógépes
program, amely kronológiai nyilvántartás tárolására szolgál, amely információkat tartalmaz az
adminisztrátor által nyújtott informatikai rendszerrel kapcsolatos eseményekről és
tevékenységekről). A meglátogatott oldalakra, valamint a Weboldal és az azokon belül elérhető
Szolgáltatások használatára vonatkozó információkat cookie-k is biztosítják. Mindezek az eszközök
hozzájárulnak a weboldal felhasználóbarát jellegéhez. Ezért ezek elmulasztása befolyásolhatja a
Weboldal használatának kényelmét, megakadályozhatja a Weboldal egy részének használatát, vagy
megakadályozhatja a Felhasználónak szánt egyes információk megjelenítését
3.2. Hírnök

A Személyes adatok megadása a Messengeren keresztül küldött üzenet szövegében önkéntes, de
szükség lehet a vizsgálat elfogadására és kezelésére, és ennek elmulasztása a szolgáltatás
sikertelenségét okozhatja.
3.3. Űrlap
A személyes adatok megadása az űrlapon önkéntes, de szükséges a Felhasználóval való
kapcsolatfelvételhez. A személyes adatok megadásának elmulasztása az űrlapszolgáltatás
használatának sikertelenségét okozhatja.
3.4. Hírlevél
A személyes adatokat a Hírlevél kézbesítése érdekében dolgozzuk fel. A személyes adatok
megadásának elmulasztása a Hírlevél szolgáltatás használatának sikertelenségét okozhatja.
3.5. Értesítések - Webes leküldés
A felhasználó számára valós idejű rövid értesítéseket biztosító technológia, különösen a legfrissebb
hírek, a Szolgáltatásokról szóló információk, valamint az Adminisztrátor megbízható partnereinek és
hirdetőinek ajánlatai. Az értesítéseket valós időben továbbítják, és a Felhasználó által használt
internetböngésző támogatja. Ebből a célból egy egyedi azonosítót tárolunk a böngészőben. Ahhoz,
hogy a Felhasználó értesítéseket kapjon az Adminisztrátortól, egyet kell értenie. A Felhasználó
bármikor visszavonhatja az értesítések fogadásához való hozzájárulását a böngésző beállításainak
használatával:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
4. Milyen célból és milyen jogalapon dolgozzák fel a személyes adatokat?
Az Adminisztrátor a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
4.1. a Weboldalon elérhető Szolgáltatások elektronikus úton való kezelése, azaz a Weboldal
szolgáltatás, az Élő chat szolgáltatás és az Űrlap szolgáltatás nyújtása érdekében történik - ezáltal az
adatkezelés jogalapja a weboldal szolgáltatásainak használatára vonatkozó szerződés teljesítéséhez
szükséges feldolgozás szükségessége (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja);
4.2. technikai és adminisztratív célokra, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és e
rendszer irányítása, elemzési és statisztikai célokra - ezáltal az adatkezelés jogalapja az ügyvezető
jogos érdeke (az ÁLTALÁNOS ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELŐ SZINTJÉNEK BIZTOSÍTÁSÁT
TARTALMAZÓ GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);
4.3. abban az esetben, ha marketing tartalmat küldenek a Felhasználónak saját marketing részeként az adatkezelés jogalapja az adminisztrátorok jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja),
amely az Adminisztrátor és a Tőkecsoport szolgáltatásainak előmozdítása;
4.4. a követelések esetleges megalapozása és érvényesítése vagy az ellenük való védekezés
érdekében - az adatkezelés jogalapja az ügyvezető jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja), amely jogainak védelméből áll.
5. Mennyi ideig dolgozzák fel a személyes adatokat?

A személyes adatok Adminisztrátor általi feldolgozásának időtartama a nyújtott szolgáltatás típusától
és az adatkezelés céljától függ. A személyes adatok feldolgozásának időtartama jogi rendelkezésekből
is eredhet, amennyiben azok képezik az adatkezelés alapját. A személyes adatoknak az Adatkezelő
jogos érdeke alapján történő feldolgozása esetén - pl. biztonsági okokból - az adatokat olyan
időtartamra dolgozzák fel, amely lehetővé teszi ezen érdek érvényesítését, vagy amíg az adatkezelés
ellen hatékony kifogás nem merül fel. Ha a feldolgozás hozzájáruláson alapul, a személyes adatokat a
visszavonásig dolgozzuk fel. Ha a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez az adatkezelés alapja
szükséges, a személyes adatokat annak megszűnéséig / lejáratáig dolgozzuk fel. A személyes adatok
feldolgozásának időtartama meghosszabbítható, ha az adatkezelés követelések megállapításához
vagy érvényesítéséhez vagy a követeléssel szembeni védekezéshez szükséges, és ezt az időszakot
követően - csak akkor és olyan mértékben, amilyen mértékben azt a törvény előírja. Az adatkezelési
időszak lejárta után a személyes adatok visszafordíthatatlanul törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.
6. A személyes adatok címzettjei
6.1. A felhasználók személyes adatai az Adminisztrátor nevében szolgáltatásokat nyújtó szervezetek
számára is hozzáférhetők, például a Weboldal és az elérhető Szolgáltatások üzemeltetése érdekében,
különösen az informatikai szolgáltatások, marketing szolgáltatások, analitikai szolgáltatások,
archiválás, szakmai tanácsadás területén. Az adatkezelő ezeket az adatokat a személyes adatok
feldolgozására vonatkozó szerződés vagy más jogi eszköz alapján adja meg a GDPR 28. cikkének
megfelelően, amely biztosítja a megadott személyes adatok megfelelő védelmét.
6.2. Az Adminisztrátor által kezelt személyes adatokat harmadik fél számára nem bocsátjuk
rendelkezésre, a 6.1. bekezdésre is tekintettel, kivéve, ha:
6.2.1. a személyes adatok megadásának kötelezettsége az alkalmazandó jogszabályokból ered, vagy
ha a személyes adatok továbbítása az Adminisztrátor jogainak védelmét vagy a viták rendezését
szolgálja; vagy
6.2.2. A felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a személyes adatokat harmadik félnek továbbítsa.
6.3. A fenti helyzet mindegyikében a személyes adatok csak akkor bocsáthatók rendelkezésre, ha
annak fontos jogalapja van (pl. hozzájárulás, pl. marketing, szerződés vagy jogos érdek esetén).
6.4. Az Adminisztrátor vállalja, hogy nem adja el a Felhasználók személyes adatait.
7. Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívül
A nemzetközi szolgáltatók szolgáltatásainak adminisztrátor általi használatával kapcsolatban, például
a Google vagy a Facebook által biztosított analitikai eszközök használatával, lehetőség van a
Felhasználó személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli továbbítására, feltéve,
hogy a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, ami különösen az következők révén
érhető el:
7.1. együttműködés azokkal a szervezetekkel, amelyek személyes adatokat dolgoznak fel azokban az
országokban, amelyekre az Európai Bizottság vonatkozó határozatát kiadták,
7.2. az Európai Bizottság által kibocsátott általános szerződési feltételek alkalmazása,
7.3. az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazása.
8. A Felhasználó személyes adatok alapján profilozott-e, és az őt érintő döntéseket ezen az alapon
automatikusan hozza meg?

A rendszergazda anonimizált személyes adatokat használ az értékelés és a profilalkotás automatizált
elvégzéséhez. Ez az értékelés és profilalkotás a Felhasználó Honlapon végzett tevékenységére
vonatkozó adatok elemzésére, a Felhasználó demográfiai adatainak gyűjtésére, vagy a Weboldal
tartalmának személyre szabására kerül sor annak futtatása érdekében. Ez a profilalkotás nem jár jogi
következményekkel a Felhasználóra nézve, és nincs hatással a Felhasználó azon képességére sem,
hogy használja a Weboldalt. Ezért ezeket az adatokat csak a weboldal adminisztrálása és a hatékony
szolgáltatás biztosítása céljából dolgozzuk fel.

III. Felhasználói jogok
1. Hozzáférési jog
A Felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kapni arról, hogy az Adminisztrátor feldolgozza-e
személyes adatait, és hogyan teszi azt. Ha az Adminisztrátor feldolgozza személyes adatait, a
Felhasználó hozzáférhet ezekhez, vagy kérheti az Adminisztrátortól a feldolgozás tárgyát képező
személyes adatok másolatát. A személyes adatok első példánya ingyenes, további másolatok kiadása
díjköteles lehet.
2. A személyes adatok helyesbítésére vonatkozó jog
A Felhasználó bármikor kérheti az Adminisztrátortól, hogy haladéktalanul helyesbítse helytelen, vagy
hiányos személyes adatait.
3. A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog
A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak az Adminisztrátor általi feldolgozásának
korlátozását. Ha a kérés indokolt, az Adminisztrátor csak ezeket a személyes adatokat tárolhatja. A
tárolástól eltérő műveletek elvégzéséhez külön hozzájárulásra van szükség, kivéve, ha az adatkezelés
egy másik személy követeléseinek vagy jogainak védelme vagy fontos közérdek miatt szükséges.
4. A személyes adatok továbbításának joga
Amennyiben a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó hozzájárulása alapján vagy a szerződés
teljesítésével összefüggésben automatizált módon dolgozzák fel, a Felhasználó bármikor kérheti az
Adminisztrátortól, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható
formátumban szerezze be. A Felhasználó kérésére az Adminisztrátor, a Személyes adatokat a
Felhasználó által megjelölt másik adminisztrátornak küldi el, ha ez technikailag lehetséges.
5. A személyes adatok törléséhez való jog (az ún. „elfeledtetéshez” való jog)
A Felhasználónak jogában áll kérni az Adminisztrátort személyes adatainak azonnali eltávolítására, és
az Adminisztrátor, ha a GDPR 17. cikkének egyik oka szerepel, köteles azokat indokolatlan késedelem
nélkül eltávolítani.
6. Tiltakozáshoz való jog
Ha az Adminisztrátor jogos érdek alapján kezeli a Felhasználó személyes adatait, a Felhasználó
bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.
7. A hozzájárulás visszavonásának joga

7.1. A Felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A
hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az adatkezelés jogszerűségét, amelyet annak
visszavonása előtt az alapján végeztek.
7.2. A hozzájárulás hatékony visszavonásához a Weboldal és szolgáltatásainak használata esetén
vegye fel a kapcsolatot az Adminisztrátorral a III.9.6. fejezetben megjelölt módon.
7.3. Az adminisztrátor gondoskodik arról, hogy a hozzájárulás visszavonására irányuló kérelmet
azonnal megfontolják. A kérés teljesítését követően az Adminisztrátor megszünteti a Felhasználó
hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak feldolgozását (beleértve a marketing és
kereskedelmi információk e-mailben és telefonon történő fogadását is). A kérelem feldolgozásáig
azonban a Felhasználó információkat kaphat az Adminisztrátortól, amelyről a hozzájárulás
visszavonásakor lemondott a Felhasználó rendszereiben történő végrehajtásához szükséges idő
miatt.
7.4. A Felhasználó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonása nem zárja ki a
személyes adatok további feldolgozását azzal a kikötéssel, hogy a további feldolgozás más célból és a
hozzájáruláson alapuló adatkezeléstől eltérő alapon történik.
8. Panasz benyújtásához való jog
A Felhasználónak joga van panaszt tenni a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti
szervnél. Az ügyvezető azt javasolja, hogy közvetlenül a III.9.6. fejezetben megjelölt módon vegyék fel
vele a kapcsolatot, ami egyszerűsítheti és felgyorsíthatja az ügy rendezését.
9. Hogyan léphet kapcsolatba a Felhasználó az Adminisztrátorral és érvényesítheti jogait?
9.1. Az Adminisztrátornak küldött kérelem esetén a Felhasználónak ezt úgy kell megtennie, hogy
egyértelműen meghatározza, mire vonatkozik a kérelem, azaz különösen:
a) milyen jogot kíván a Felhasználó használni;
b) a kérelem feldolgozása milyen aggályokat vet fel.
9.2. Amennyiben az Adminisztrátor a benyújtott kérelem alapján nem tudja azonosítani a kérelmet
benyújtó személyt, további tájékoztatást kér a Felhasználótól.
9.3. A kérelmet személyesen vagy ügyvéd útján lehet benyújtani. A személyes adatok biztonsága
miatt az Adminisztrátor ösztönzi a meghatalmazás használatát közjegyző, meghatalmazott jogi
tanácsadó vagy ügyvéd által hitelesített formában, ami jelentősen felgyorsítja a kérelem
hitelességének ellenőrzését.
9.4. A kérelemre adott választ a kézhezvételtől számított egy hónapon belül kell megadni. Ha ezt az
időszakot meg kell hosszabbítani, az adminisztrátor tájékoztatja a kérelmezőt a meghosszabbítás
okairól.
9.5. A válasz hagyományos levélben történik, kivéve, ha a kérelmet e-mailben nyújtották be, vagy
elektronikus választ kértek.
9.6. Jogaik teljesítése érdekében a Felhasználó kapcsolatba léphet az Adminisztrátorral:
a) írásban, az ügyintéző címére küldött levélben; b) e-mail formájában a következő e-mail címre :
odo@exactsystems.pl

IV. Cookie-k és egyéb internetes technológiák
A Weboldal fejlesztése, használatának megkönnyítése és a Felhasználó igényeihez való legjobb
adaptálása érdekében az Adminisztrátor cookie-kat és egyéb internetes technológiákat használ.

1. Süti
1.1. A weboldal kétféle cookie-t használ:
1.1.1. "session" cookie-k - amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolt ideiglenes fájlok, amíg ki
nem jelentkeznek, elhagyják a weboldalt, vagy kikapcsolják a szoftvert (webböngésző);
1.1.2. "állandó" cookie-k - amelyek a Felhasználó végberendezésében tárolódnak a cookie-k
paramétereiben meghatározott ideig, vagy amíg a Felhasználó nem törli őket.
1.2. A cookie-kat a következő célokra használjuk:
1.2.1. a weboldal oldalainak tartalmának a Felhasználó preferenciáihoz igazításáról és a weboldalak
használatának optimalizálásáról; különösen ezek a fájlok teszik lehetővé a Weboldal felhasználójának
eszközének felismerését és a weboldal megfelelő megjelenítését, az egyéni igényeihez igazítva;
1.2.2. statisztikák létrehozása, amelyek segítenek megérteni, hogy a webhely felhasználói hogyan
használják a webhelyeket, ami lehetővé teszi szerkezetük és tartalmuk javítását.
1.3. A weboldalon a következő cookie-kat használjuk:
(a) alapvető - feltétlenül szükséges a webhely megfelelő működéséhez. Ez a kategória csak azokat a
cookie-kat tartalmazza, amelyek alapvető funkciókat és biztonságot nyújtanak a Webhely számára.
Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat.
b) funkcionális - segítenek bizonyos funkciók ellátásában, mint például a webhely tartalmának
megosztása a közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtése és más harmadik fél funkciói.
c) Teljesítmény - a weboldal legfontosabb teljesítménymutatóinak megértésére és elemzésére
használják őket, ami segít abban, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson a látogatók számára.
(d) Reklám - a látogatók számára releváns reklám- és marketingkampányok megvalósításához szolgál.
Nyomon követik a látogatókat a webhelyeken, és információkat gyűjtenek, hogy személyre szabott
hirdetéseket nyújtsanak.
e) Egyéb nem kategorizált - elemzik, és még nem sorolják be a többi kategóriába.
(f) Analitikus - arra használják, hogy megértsék, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók egy
weboldallal. Segítenek információt nyújtani a látogatók arányáról, az elutasítási arányokról, a
forgalom forrásáról stb.
1.4. Sok esetben a webhelyek böngészésére használt szoftver (webböngésző) alapértelmezés szerint
lehetővé teszi a cookie-k tárolását a Felhasználó végberendezésén. A Felhasználó beleegyezése a
cookie-k fogadásához a Szolgáltatás megfelelő "ablakában" történő hozzájárulással történik. A
Weboldal felhasználói bármikor módosíthatják a cookie-kra vonatkozó beállításaikat. Ezek a
beállítások módosíthatók, különösen oly módon, hogy lehetővé tegyék a cookie-k automatikus
kezelését a webböngésző beállításaiban, vagy tájékoztassák őket minden alkalommal, amikor a

Szolgáltatás felhasználójának eszközén elhelyezik őket. A cookie-k kezelésének lehetőségeiről és
módszereiről részletes információk a szoftver (webböngésző) beállításaiban érhetők el.
1.5. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldal
használatának kényelmét, megakadályozhatja a Weboldal vagy a Szolgáltatások egyes részeinek
használatát, vagy megakadályozhatja a Felhasználónak szánt egyes információk megjelenítését.
Mindenekelőtt azonban megakadályozza, hogy az Adminisztrátor névtelen statisztikai információkat
szerezzen a weboldal minőségének javítása érdekében.
2. Egyéb internetes technológiák
2.1. A marketing és remarketing tevékenységek végzése érdekében az Adminisztrátor az alábbi
technológiákat használja a Felhasználók által a Weboldalon tett intézkedések megfigyelésére:
2.1.1. Mautic - Az Adminisztrátor a Mautic szolgáltatást használja, amelynek célja, hogy névtelen
információkat nyújtson a Felhasználók honlapon végzett tevékenységéről a hirdetések
kibocsátásának pontos beállítása és nyomon követése érdekében;
2.1.2. Facebook konverziós pixel - A Pixel Facebook a "Cookie-k" technológiát, azaz a Felhasználó
eszközére helyezett szöveges fájlokat használja annak érdekében, hogy az Adminisztrátor
elemezhesse a forgalom forrásait és a látogatók használatának módját. A Pixel Facebook a szerverein
gyűjti a cookie-k eszközökre történő elhelyezéséből származó adatokat, és ezeket az információkat
jelentések létrehozására, az internet mozgásával és használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására használja fel. A Pixel Facebook akkor is továbbíthatja ezeket az információkat harmadik
feleknek, ha ezt törvény írja elő, vagy ha ezek a személyek ezeket az információkat a Facebook
nevében dolgozzák fel. Ezek az adatok soha nem kerülnek kombinálva a Felhasználó által megadott
adatokkal, és csak statisztikai elemzéshez és a rendszerhibák kijavítására szolgáló mechanizmusokhoz
szolgálnak;
2.1.3. Google Analytics - A Google Analytics a "Cookie-k" technológiát, azaz a Felhasználó eszközére
helyezett szöveges fájlokat használja annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Adminisztrátor
számára a forgalom forrásainak és a látogatók használatának elemzését. A Google a szerverein gyűjti
a cookie-k eszközökre történő elhelyezéséből származó adatokat, és ezeket az információkat
jelentések létrehozására és az internet forgalmával és használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására használja fel. A Google akkor is továbbíthatja ezeket az információkat harmadik feleknek,
ha azt törvény írja elő, vagy ha ezek a személyek ezeket az információkat a Google nevében
dolgozzák fel. Ezek az adatok soha nem kerülnek kombinálva a Felhasználó által megadott adatokkal,
és csak statisztikai elemzéshez és a rendszerhibák kijavítására szolgáló mechanizmusokhoz
szolgálnak;
2.2. Más internetes technológiák használata eredményeként a Felhasználó személyes adatait
megoszthatjuk olyan szervezetekkel, amelyekkel az Adminisztrátor együttműködik, például a
Facebookkal, az Instagrammal és másokkal. Az Adminisztrátor ezeket az adatokat csak akkor
továbbítja, ha a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait marketing célokra továbbadja
az Adminisztrátorral együttműködő szervezeteknek.

Az Adminisztrátor által használt cookie-k és egyéb internetes technológiák:

LP.

A COOKIE NEVE

A COOKIE-K HASZNOSSÁGA

1

cookielawinfojelölőnégyzet- hirdetés

Szükséges

2

cookielawinfojelölőnégyzetanalitikus

Szükséges

3

cookielawinfojelölőnégyzet funkcionális

Szükséges

4

cookielawinfojelölőnégyzetszükséges

Szükséges

5

cookielawinfojelölőnégyzetegyéb

Szükséges

6

cookielawinfojelölőnégyzetteljesítmény

Szükséges

7

CookieLawInfoConsent

Szükséges

A COOKIE CÉLJA

A COOKIE LEJÁRATI
DÁTUMA

A GDPR Cookie Consent 1 év
bővítmény által beállított
cookie-k
a
cookie-k
felhasználói hozzájárulásának
rögzítésére
szolgálnak
az
"Analytics" kategóriában.
A GDPR Cookie Consent 1 év
bővítmény által beállított
cookie-k
a
cookie-k
felhasználói hozzájárulásának
rögzítésére
szolgálnak
az
"Analitikus" kategóriában.
A GDPR Cookie Consent 1 év
bővítmény által beállított
cookie-k
a
cookie-k
felhasználói hozzájárulásának
rögzítésére
szolgálnak
az
"Analytics" kategóriában.
A GDPR Cookie Consent plugin 1 év
által beállított cookie-k a
"Szükséges"
kategóriába
tartozó cookie-k felhasználói
hozzájárulásának rögzítésére
szolgálnak.
A GDPR Cookie Consent 1év
bővítmény által beállított
cookie-t arra használjuk, hogy a
cookie-k
felhasználói
beleegyezését az "Egyéb"
kategóriába sorolják.
A GDPR Cookie Consent 1 év
bővítmény által beállított
cookie-t a "Teljesítmény"
kategóriába tartozó cookie-k
felhasználói hozzájárulásának
tárolására használjuk.
Szükséges Rögzíti a megfelelő 1 év
kategória
alapértelmezett
gombállapotát & a CCPA
állapotát. Csak az elsődleges

8

elementor

Szükséges

9

Egyéb

10

wpwpml_current_language
_ga

11

_ga_3YMTPTLMPW

Analitikus

Analitikus

cookie-val
egyeztetve
működik.
Ezt a cookie-t a weboldal soha
WordPress témája használja.
Lehetővé teszi a weboldal
tulajdonosának, hogy valós
időben megvalósítsa vagy
megváltoztassa a webhely
tartalmát.
Nincs elérhető leírás
session
Analitikus A Google Analytics 2 év
által telepített _ga cookie
kiszámítja
a
látogatók,
munkamenetek és kampányok
adatait, valamint nyomon
követi a webhely használatát a
webhely
elemzési
jelentéséhez.
A
cookie
névtelenül
tárolja
az
információkat,
és
véletlenszerűen
generált
számot rendel hozzá az egyedi
látogatók felismeréséhez
Ezt a cookie-t a Google 2 év
Analytics telepíti

V. Az adatvédelmi szabályzat módosítása
A Személyes adatok adminisztrátora kijelenti, hogy ezt az adatvédelmi szabályzatot folyamatosan
ellenőrizzük, és szükség esetén frissítjük. Az Adatvédelmi Szabályzat jelenlegi verziója 2022. február
21-től hatályos Az igényeknek megfelelően az Adminisztrátor módosíthatja és kiegészítheti az
Adatvédelmi szabályzatot. A felhasználókat tájékoztatjuk a weboldalon történt változásokról vagy
kiegészítésekről.

