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I. Bevezetés 
1. Általános rendelkezések 

A jelen adatvédelmi szabályzat és a cookie-k használata a https://aasrecruitment.com weboldal (a továbbiakban: 

Weboldal) használatával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóra vonatkozik. 

Az Adminisztrátor tiszteletben tartja a Weboldal felhasználóinak magánélethez való jogát. Különösen fontosnak tartja 

személyes adatainak védelmét, és megfelelő szervezési és technikai megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy 

megakadályozza a Felhasználók magánéletének harmadik felek általi megsértését. Az Adminisztrátor intézkedéseinek 

célja, hogy a Felhasználó számára a hatályos jogszabályoknak megfelelő szintű teljes biztonságot nyújtson. 

A Weboldalra való belépés és használat azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. 

A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. A weboldalak ugyanabban vagy egy új böngészőablakban 

nyílnak meg. Az adminisztrátor nem felelős az ezen webhelyek által biztosított tartalomért. Mivel a jelen adatvédelmi 

szabályzat és a cookie-k használata csak a Weboldalra vonatkozik https://aasrecruitment.com, a Felhasználó köteles 

elolvasni a weboldalon hatályos adatvédelmi szabályzatot vagy szabályzatokat, amelyre a Felhasználó a hivatkozó 

linken keresztül lépett be. 

 

II. A Felhasználó személyes adatai 
1. Ki a Felhasználó személyes adatainak kezelője? 

A Weboldal üzemeltetésével és Szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben kezelt Személyes adatok kezelője az AAS 

RECRUITMENT sp.z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644). 

 

2. Milyen Személyes adatokat kezel az Adminisztrátor? 

2.1. Az Adminisztrátor a honlapon nyújtott szolgáltatások típusától függően a Weboldal Felhasználóinak alábbi 

személyes adatait kezeli: 

2.1.1.  a Weboldal szolgáltatásai esetében: csak azon Felhasználók személyes adatai, akik hozzájárultak a 

cookie-k és hasonló technológiák kezeléséhez: 

• állomásnév; 

• böngésző típusa; 

• operációs rendszer típusa; 

• hozzáférési idő; 

• a weboldal látogatóinak címe; 

• 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, így különösen a következő 

adatok lehetnek: 

• azonosító, például név, vezetéknév, 

• elérhetőségek, 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, így különösen a következő 

adatok lehetnek:: 

• iazonosító, például név, vezetéknév,, 

• elérhetőségek, például e-mail cím, telefonszám, 

• a Felhasználó által megadott egyéb információk. 

2.2. Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó a Weboldal szoftver / böngésző beállításainak módosítása nélküli 

használatával hozzájárul a cookie-k tárolásához a végberendezésén és az azokban tárolt információk 



felhasználásához. Alapértelmezés szerint a böngésző rendelkezik az említett adatok feldolgozásához 

engedélyezett beállításokkal. 

2.3. Amennyiben az esetleges igények meghatározására vagy az ellenük való védekezésre – ideértve a panasztételi 

eljárást is – eljárás lefolytatására van szükség, az eljárásban résztvevők azonosítására szolgáló adatokat 

kezeljük, beleértve az eljárás lefolytatásához szükséges nevet és vezetéknevet, valamint minden további 

adatot. 

 

3. Kötelező-e a Felhasználó személyes adatainak megadása? 

3.3. Helyszíni szolgáltatás 

Pontban megjelölt Személyes adatok megadása önkéntes. A Felhasználó Weboldallal kapcsolatos tevékenysége, 

beleértve a Személyes adatait is, rendszernaplókban kerül rögzítésre (egy speciális számítógépes program, amely 

időrendi nyilvántartást tárol, amely információkat tartalmaz az Adminisztrátor által a szolgáltatások nyújtásához 

használt informatikai rendszerrel kapcsolatos eseményekről és tevékenységekről). A meglátogatott oldalakról, 

valamint a Weboldal és az azon belül elérhető Szolgáltatások használatáról cookie-k is szolgálnak. Mindezek az 

eszközök hozzájárulnak a Weboldal felhasználóbarát felhasználásához. Ezért a adatszolgáltatás elmaradása 

befolyásolhatja a Weboldal használatának kényelmét, megakadályozhatja a Weboldal egy részének használatát, vagy 

megakadályozhatja a Felhasználónak szánt egyes információk megjelenítését.  

3.4. Kommunikátor  

A Személyes adatok megadása a Messengeren keresztül küldött üzenet szövegében önkéntes, de szükség lehet a 

megkeresés elfogadására és kezelésére, és ennek elmulasztása a kézbesítés képtelenségét eredményezi. 

3.5. Űrlap  

A Személyes adatok megadása az űrlapon önkéntes, de a Felhasználóval való kapcsolatfelvételhez szükséges. A 

Személyes adatok megadásának elmulasztása az Űrlap szolgáltatás használatának képtelenségét eredményezi. 

 

4. Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük a Személyes adatokat? 

Az Adminisztrátor a Személyes adatokat az alábbi célokból kezeli: 

a) a Webhelyen elérhető Szolgáltatások elektronikus úton történő biztosítása érdekében, azaz a Weboldal 

szolgáltatás, az Élő Chat szolgáltatás és az Űrlap szolgáltatás révén - a feldolgozás jogalapja a feldolgozás 

szükségessége a Weboldal szolgáltatásaira vonatkozó szerződés teljesítéséhez ( A GDPR 6. cikke (1) 

bekezdésének b) pontja ) alapján történik; 

b) technikai és adminisztratív célból, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és a rendszer kezelése 

céljából, elemzési és statisztikai célokra -  az adatkezelés jogalapja az adminisztrátor; jogos érdeke (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pont), amely a nyújtott szolgáltatások megfelelő szintjének biztosításából áll; 

c) marketingtartalom felhasználó részére történő, saját marketing részeként történő küldése esetén - az 

adatkezelés jogalapja az Adminisztrátorok jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amely az 

Adminisztrátor és a Capital Group szolgáltatásainak népszerűsítése; 

d) azokkal szembeni esetleges követelések megállapítása és érvényesítése, illetve azokkal szembeni védekezés 

érdekében - az adatkezelés jogalapja az ügyvezető jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely 

jogainak védelmét szolgálja. 

 

5. Mennyi ideig kezelik a Személyes adatokat?  

Az Adminisztrátor személyes adatai kezelésének időtartama a nyújtott szolgáltatás típusától és az adatkezelés céljától 

függ. A Személyes adatok kezelésének időtartama jogi rendelkezésekből is eredhet, amennyiben azok az adatkezelés 

alapját képezik. Személyes adatoknak az Adminisztrátor jogos érdekén alapuló kezelése esetén - pl. biztonsági okokból 

- az adatokat az ezen érdek érvényesítését lehetővé tevő ideig vagy az adatkezelés elleni hatékony tiltakozás 

előterjesztéséig kezeljük. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Személyes adatok kezelése visszavonásig tart. Ha 

az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a Személyes adatok kezelése annak 

megszűnéséig / lejártáig tart. A Személyes adatok kezelésének időtartama meghosszabbítható, ha az adatkezelés a 

követelések megállapításához vagy érvényesítéséhez vagy az igény érvényesítéshez szükséges, és ezt követően - csak 



akkor és olyan mértékben, ha azt törvény előírja. Az adatkezelési időszak lejárta után a Személyes adatokat 

visszafordíthatatlanul töröljük vagy anonimizáljuk. 

 

6. A személyes adatok címzettjei 

6.1. A Felhasználók Személyes adatai az Adminisztrátor megbízásából és az ő nevében szolgáltatásokat nyújtó 

szervezetek számára is hozzáférhetővé tehetők, pl. a Weboldal és az elérhető Szolgáltatások működtetése céljából, 

különösen az informatikai szolgáltatások, marketing szolgáltatások, analitikai szolgáltatások, archiválás, szakmai 

tanácsadás területén. Az adminisztrátor ezeket az adatokat a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződés 

vagy a GDPR 28. cikkének megfelelő más jogi eszköz alapján adja meg, amely biztosítja a megadott Személyes adatok 

megfelelő védelmét.  

6.2. Az Adminisztrátor által kezelt Személyes adatokat a 6.1. pontban foglaltakra is figyelemmel harmadik fél 

számára nem adjuk át. fent, kivéve, ha: 

a) A Személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség a vonatkozó jogszabályokból ered, vagy ha a 

Személyes adatok továbbítása az Adminisztrátor jogainak védelmét vagy viták rendezését szolgálja; vagy; 

b) A felhasználó hozzájárult a személyes adatok harmadik személyek részére történő továbbításához. 

6.3.  A fenti helyzetben a Személyes adatok csak akkor bocsáthatók rendelkezésre, ha azoknak 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 kívülre 

A Nemzetközi Beszállítók szolgáltatásainak Rendszergazda általi igénybevételével kapcsolatban, pl. 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, amely különösen az alábbiak révén érhető el: 

a) együttműködés azokban az országokban személyes adatokat kezelő szervezetekkel, amelyek számára az 

Európai Bizottság vonatkozó határozatot hozott, 

b) az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek alkalmazása, 

c) az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazása. 

 

8. A Felhasználó profilja a Személyes adatok alapján történik, és az őt érintő döntések automatikusan ezen az 

alapon születnek? 

 

Az adminisztrátor anonimizált Személyes adatokat használ az értékelés és a profilalkotás automatizált módon történő 

elvégzéséhez. Ez az értékelés és profilalkotás a Felhasználó Weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó adatok 

elemzésére, a Felhasználó demográfiai adatainak gyűjtésére vagy a Weboldal tartalmának személyre szabására 

történik annak működtetése érdekében. Ez a profilalkotás nem jár jogkövetkezmények a Felhasználó, és nincs hatással 

a Felhasználó azon képességét, hogy használja a Honlapot. Ezért ezeket az adatokat csak a weboldal adminisztrálása és 

a hatékony szolgáltatás biztosítása céljából dolgozzuk fel. 

 

III. Felhasználói jogok 
1. Hozzáférési jog 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatait az Adminisztrátor kezeli-e, és ha 

igen, milyen módon. Ha az Adminisztrátor kezeli a Személyes adatait, a Felhasználó hozzáférhet azokhoz, vagy kérheti 

az Adminisztrátortól az adatkezelés tárgyát képező Személyes adatok másolatát. A Személyes adatok első példánya 

ingyenes, a további másolatok kiadása díjköteles lehet. 



2. A Személyes adatok helyesbítéshez való jog 

A Felhasználó bármikor kérheti az Adminisztrátortól, hogy haladéktalanul helyesbítse a helytelen vagy hiányos 

Személyes adatait.  

3. A Személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog 

A Felhasználó bármikor kérheti Személyes adatainak az Adminisztrátor általi kezelésének korlátozását. Amennyiben a 

kérés indokolt, az Adminisztrátor csak a jelen Személyes adatokat tudja tárolni. A tárolástól eltérő műveletekhez külön 

hozzájárulás szükséges, kivéve, ha az adatkezelés más személy követeléseinek vagy jogainak védelme vagy fontos 

közérdek miatt szükséges. 

4. A Személyes adatok továbbításához való jog 

Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezelése automatizált módon, a Felhasználó hozzájárulása alapján vagy a 

szerződés teljesítésével összefüggésben történik, a Felhasználó bármikor kérheti az Adminisztrátortól, hogy Személyes 

adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. A Felhasználó kérésére az 

Adminisztrátor a Személyes adatokat – ha ez technikailag lehetséges – a Felhasználó által megjelölt másik 

adminisztrátornak küldi meg.  

5. A Személyes adatok törléséhez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérje az Adminisztrátortól Személyes adatainak haladéktalan törlését, és az 

Adminisztrátor, amennyiben a GDPR 17. cikkelyében megjelölt okok valamelyike áll összhangban, köteles azokat 

indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.  

6. Tiltakozáshoz való jog 

Ha az Adminisztrátor a Felhasználó Személyes adatait jogos érdek alapján kezeli, 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 a visszavonása előtt az annak alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

7.2. A hozzájárulás hatékony visszavonásához a Weboldal és szolgáltatásainak használata esetén a III.9.6. fejezetben 

megjelölt módon vegye fel a kapcsolatot az Adminisztrátorral. 

7.3. Az adminisztrátor biztosítja, hogy a hozzájárulás visszavonására irányuló kérelmet azonnal el kell bírálni. A kérelem 

teljesítését követően az Adminisztrátor megszünteti a Felhasználó hozzájárulás alapján kezelt Személyes adatainak 

feldolgozását (ideértve a marketing és kereskedelmi információk e-mailben és telefonon történő fogadását is). A 

kérelem feldolgozásáig azonban a Felhasználó tájékoztatást kaphat az Adminisztrátortól, amelyről a hozzájárulás 

visszavonásakor lemondott, a kérelemnek a Felhasználó rendszereiben történő végrehajtásához szükséges idő 

miatt. 

8. Panasztételhez való jog 

A Felhasználónak jogában van panaszt tenni a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervnél. Az 

ügyintéző azt javasolja, hogy közvetlenül a III.9.6. 

9. Hogyan léphet kapcsolatba a Felhasználó az Adminisztrátorával és hogyan érvényesítheti jogait?  

9.1. Az Adminisztrátorhoz történő kérelem elküldése után a Felhasználónak ezt úgy kell megtennie, hogy egyértelműen 

meghatározza, mire vonatkozik a kérelem, azaz különösen: 

a) milyen jogot kíván igénybe venni a Felhasználó; 

b) a kérelem feldolgozásának időtartama. 

9.2. Ha az Adminisztrátor a benyújtott kérelem alapján nem tudja azonosítani a kérelmet benyújtó személyt, további 

információkat kér a Felhasználótól. 

9.3. A kérelem személyesen vagy ügyvéd útján nyújtható be. A Személyes adatok biztonsága miatt az Adminisztrátor 

kérvényezheti a meghatalmazás közjegyző vagy meghatalmazott jogi tanácsadó vagy ügyvéd által hitelesített 

formában történő használatát, ami jelentősen felgyorsítja a kérelem hitelességének ellenőrzését. 

9.4. A kérelemre adott választ a kézhezvételtől számított egy hónapon belül kell megadni. Ha ez az időtartam 

meghosszabbítására van szükség, az ügyintéző tájékoztatja a kérelmezőt a meghosszabbítás okairól. 

9.5. A választ hagyományos levélben kell megadni, kivéve, ha a kérelmet e-mailben nyújtották be, vagy elektronikus 

választ kértek. 



9.6. A Felhasználó a jogainak gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet az Adminisztrátorával: 

a) írásban, az Ügyintéző címére küldött levélben; 

b) az AAS Recruitment sp.z o.o. e-mail címére küldött e-mail formájában: odo@aasrecruitment.com. 

 

IV. Cookie-k és egyéb internetes technológiák 
A Weboldal fejlesztése, használatának megkönnyítése és a Felhasználó igényeihez való legjobb alkalmazkodás 

érdekében az Adminisztrátor cookie-kat és más internetes technológiákat használ. 

1. Cookie-k 

1.1. Weboldal két alapvető cookie-t használ:  

a) "Munkamenet" cookie-k - amelyek ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak 

kijelentkezésig, a weboldal elhagyásáig vagy a szoftver (webböngésző) kikapcsolásáig; 

b) "Állandó" Cookie-k - amelyek a Cookie-k paramétereiben meghatározott ideig vagy a Felhasználó által történő 

törlésig tárolódnak a Felhasználó végberendezésében. 

1.2. A cookie-kat a következő célokra használjuk: 

a) a Weboldal oldalainak tartalmának a Felhasználó preferenciáihoz való igazítása és a weboldalak használatának 

optimalizálása; ezek a fájlok lehetővé teszik a Weboldal Felhasználó eszközének felismerését és a weboldal 

megfelelő megjelenítését, az egyén igényeihez igazítva; 

b) statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy a weboldal felhasználói hogyan használják a 

webhelyeket, ami lehetővé teszi szerkezetük és tartalmuk javítását. 

1.3. A weboldalon a következő cookie-kat használjuk: 

a) "Szükséges" cookie-k, amelyek lehetővé teszik a Weboldalon elérhető szolgáltatások használatát, pl. a 

Weboldalon hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használt hitelesítési cookie-k; 

b) A biztonság biztosítására használt cookie-k, pl. a Weboldalon a hitelesítés területén elkövetett csalások 

felderítésére szolgálnak;; 

c) "Teljesítmény" cookie-k, amelyek lehetővé teszik a weboldal oldalainak használatával kapcsolatos információk 

gyűjtését; 

d) "Funkcionális" cookie-k, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó által kiválasztott beállítások "megjegyzését" és 

a Felhasználó felületének személyre szabását, pl. a Felhasználó származásának, betűméretének, weboldal 

megjelenésének stb. választott nyelve vagy régiója szempontjából. 

1.4. Sok esetben a weboldalak böngészésére használt szoftver (webböngésző) lehetővé teszi a cookie-k 

alapértelmezett tárolását a Felhasználó végberendezésén. A Felhasználó hozzájárulása a "cookie-k" 

elfogadásához a böngésző beállításainak módosításával történik, amely lehetővé teszi a "cookie-k" 

feldolgozását, vagy a hozzájárulás kifejezésével a Weboldal megfelelő "ablakában". A weboldal felhasználói 

bármikor módosíthatják cookie-beállításaikat. Ezek a beállítások különösen oly módon módosíthatók, hogy 

megakadályozzák a cookie-k automatikus kezelését a böngésző beállításaiban, vagy hogy tájékoztassák őket a 

Weboldal felhasználójának eszközén történő minden hozzászólásukról. A cookie-k kezelésének lehetőségeiről 

és módszereiről részletes információ a szoftver (webböngésző) beállításaiban található. 

1.5. Felhívjuk figyelmét, 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. Marketing és re-marketing tevékenység végzése érdekében az Adminisztrátor az alábbi technológiákat 

alkalmazza a Felhasználók által a Weboldalon tett intézkedések betartására: 

a) Mautic - Az Adminisztrátor a Mautic szolgáltatást használja, amelynek célja, hogy névtelen információkat 

nyújtson a Felhasználók tevékenységéről a Weboldalon a hirdetések kibocsátásának pontos beállítása és 

nyomon követése érdekében; 



b) Facebook konverziós pixel - A Pixel Facebook a "Cookie" technológiát, azaz a Felhasználó eszközén elhelyezett 

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 nyert adatokat, és ezeket az információkat jelentések készítésére és az internet mozgásával és 

használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Pixel Facebook ezeket az 

információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a személyek a 

Facebook nevében dolgozzák fel ezeket az információkat. Ezek az adatok soha nem kerülnek összekapcsolásba 

a Felhasználó által megadott adatokkal, és csak statisztikai elemzésre és a rendszerhibák javítására szolgáló 

mechanizmusokra szolgálnak; 

c) Google Analytics - A Google Analytics a "Cookie" technológiát, azaz a Felhasználó eszközén elhelyezett 

szöveges fájlokat használja annak érdekében, hogy az Adminisztrátor elemezhesse a forgalom forrásait és a 

látogatók használatának módját. A Google a szerverein cookie-k elhelyezéséből nyert adatokat gyűjt, és ezeket 

az információkat jelentések készítésére és az internet forgalmával és használatával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, 

ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a személyek a Google nevében dolgozzák fel ezeket az információkat. 

Ezek az adatok soha nem kerülnek összekapcsolásba a Felhasználó által megadott adatokkal, és csak 

statisztikai elemzésre és a rendszerhibák javítására szolgáló mechanizmusokra szolgálnak; 

2.2. Más internetes technológiák használata következtében a Felhasználó személyes adatai megoszthatók 

olyan szervezetekkel, amelyekkel az Adminisztrátor együttműködik, pl. a Facebookkal, az Instagrammal és 

másokkal. Az Adminisztrátor ezeket az adatokat csak akkor továbbítja, ha a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy 

a Honlap marketing célokra személyes adatait az Adminisztrátorral együttműködő szervezeteknek továbbítsa.  

 

V. Az Adatvédelmi szabályzat módosítása 
A Személyesadat-kezelő kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot folyamatosan ellenőrzi, és szükség esetén 

frissíti. Az Adatvédelmi Szabályzat jelenlegi változata 2021. június 28-tól hatályos. 

Az igényeknek megfelelően az Adminisztrátor módosíthatja és kiegészítheti az Adatvédelmi szabályzatot. A 

Felhasználókat tájékoztatjuk a Weboldalon bekövetkező változásokról vagy kiegészítésekről. 

Süti 

Weboldalunkon cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. Ezeket többek között a Weboldal megfelelő 

működésének biztosítása, elemzési, statisztikai, tartalmi egyeztetés és marketing finanszírozására használják - a 

cookie-król és hasonló technológiákról, valamint azok letiltásának lehetőségéről további információk találhatók az 

Adatvédelmi szabályzatban. Tájékoztatjuk, hogy a "Speciális beállítások" gombra kattintva módosíthatja.. 

 

 


