
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Köszönjük, hogy meglátogatja weboldalunkat. Tiszteletben tartjuk személyes adatait. Adatainak védelme és biztonsága
számunkra kiemelten fontos, amikor Ön a weboldalunkat használja. Jelen adatvédelmi tájékoztatóval szeretnénk Önt
tájékoztatni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, amikor Ön a weboldalunkat használja, és milyen céllal használjuk fel
ezeket az adatokat. Ezzel kapcsolatban a jogairól is tájékoztatjuk Önt.
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ADATVÉDELMI FELÜGYELŐ HATÓSÁG

Az adatvédelmi hatóság az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az osztrák törvényvégrehajtási szektor adatvédelmi
direktívája alapján létrejött adatvédelmi felügyelő hatóság.

Osztrák Adatvédelmi Hatóság

Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E Mail: dsb@dsb.gv.at

ADATKEZELÉS

Adatait a következő célokkal kezeljük:

Ügyfélszerzési intézkedések
Meglévő ügyfeleink támogatása a folyamatos szerződéses viszony fenntartása és javítása érdekében; lojalitás és
marketing intézkedése, értékesítés, ügyfélkommunikáció és -támogatás, panaszkezelés és hozzájárulások
visszavonásának kezelése.
Rendelések végrehajtása belső igények alapján, hírlevelek küldése
Rendelések feldolgozása
Ügyféligények feldolgozása és árajánlatok kibocsátása; Katalógusok, árlisták stb. igénylése a honlapon keresztül

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Személyes adatai kezelésének jogalapja: 6. cikk 1(a) pont EU-GDPR

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

6. cikk 1 (b) pont EU-GDPR

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

6. cikk 1 (c) pont EU-GDPR

Az adatkezelés az adatkezelőt érintő jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, EU GDPR 49. cikk, 1(a) pontja
alapján (adatvédelmi pajzs hiánya mellett)

Az érintett kifejezett hozzájárulását adta a kezdeményezett adatátvitelhez, miután tájékoztatást kapott a megfelelőségi
határozat és megfelelő védelem hiánya mellett történő adatátvitellel kapcsolatos őt érintő lehetséges kockázatokról.

VI.1. Tárolási időszak

Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozatban eltérő tárolási időszakot nem határoztunk meg, személyes adatait addig
tároljuk, amíg az adatkezelés okafogyottá nem válik. Amennyiben Ön jogos igényét fejezte ki adatainak törlésére vagy
visszavonta személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve ha más jogszabályi okunk van
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adatainak tárolására (pl. adó- és kereskedelmi törvények által előírt tárolási időtartam), ez utóbbi esetben az adatokat akkor
töröljük, amikor ezek az okok megszűnnek.

ONLINE JELENLÉT

VII.1. Sütik alkalmazása

a. Az adatkezelés jellege és célja

Ahogy sok más weboldal, mi is használunk ún. "sütiket". Önnek lehetősége van előzetes preferenciáit a Süti hozzájárulások
felületen beállítani.

Itt megtekintheti, hogy milyen sütiket alkalmazunk milyen céllal: {SÜTIK}

A sütik egyszerű fájlok, amelyek információt rögzítenek weboldalunkról, és arról, ahogy Ön azt használja. Ezeket a kisméretű
fájlokat az Ön böngészője opcionálisan automatikusan létrehozza, amikor Ön a weboldalunkat használja, és helyileg az Ön
végkészülékén tárolja. Ez nem eredményezi azt, hogy mi közvetlen információt szerzünk az Ön személyéről. A sütik
használata azt a célt szolgálja, hogy szolgáltatásunkat még kellemesebbé tegyük az Ön számára.

Ezért általában megkülönböztetjük a technikailag szükséges és technikailag nem szükséges sütiket:

A tárolási időtartamot megtalálja a Süti hozzájáruló felületen, ami akkor jelenik meg, amikor Ön első alkalommal keresi fel a
weboldalunkat.

Technikailag szükséges sütik ("elsődleges sütik")

a weboldal működéséhez szükségesek, és ahhoz, hogy ezen böngészhessen és használja ennek funkcióit. Ezek a sütik
nem tárolódnak tartósan az Ön számítógépén, és törlődnek, amikor Ön bezárja a böngészőt. Ezek úgynevezett
munkamenet-sütik).

A következő technikailag szükséges sütiket alkalmazzuk:

A technikailag nem szükséges sütik másrészt legtöbbször használatot segítő sütik, teljesítmény sütik, továbbá marketing és
harmadik fél általi sütik, amelyek lehetővé teszik például a látogatók számának és a forgalom forrásának rögzítését annak
érdekében, hogy a weboldal teljesítményét mérjük és javítsuk. Azért is alkalmazzuk ezeket, hogy lássuk,

ha bizonyos oldalak hibásak, mely oldalak a legnépszerűbbek és a látogatók hogyan böngésznek a weboldalon.

Használatot segítő sütik

A használatot segítő sütiket azért alkalmazzuk, hogy rögzítsük a bevitt információt, például a felhasználó neve, nyelv
kiválasztása, és ezen információ alapján jobb és személyre szabottabb funkciókat kínáljunk a weboldal látogatójának.

Teljesítmény sütik

A teljesítmény sütiket arra használjuk, hogy nyomon kövessük a látogatásokat és a weboldalon végzett tevékenységeket.
Ezeket arra használjuk, hogy statisztikailag felmérjük és értékeljük a weboldal használatát.

Marketing- & Harmadik fél általi sütik

A Marketing & harmadik fél általi sütik többek közt külső reklámcégektől származnak, és arra használjuk ezeket, hogy a
felhasználó által meglátogatott oldalakról gyűjtsünk információkat, pl. hogy a felhasználóra célzott hirdetést hozzunk létre.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

A technikailag szükséges sütik ("elsődleges sütik") alkalmazása a weboldal látogatójának hozzájárulása nélkül lehetséges,
és weboldalunk gazdaságos működtetésének és optimalizálásának jogos érdekét szolgálja a GDPR-rendelet 6. cikk 1 (f)
pontja alapján.

A technikailag nem szükséges sütik, mint a használatot segítő sütik, teljesítmény sütik, továbbá marketing & harmadik fél
általi sütik használatához szükséges a weboldal látogatójának hozzájárulása a GDPR 6. cikk 1 (a) pontja alapján.

c. Adatkategóriák

IP cím Használt böngésző

Használt operációs rendszer Internet kapcsolat Süti munkamenet ID

d. Címzett

Az adat címzettjeit megtekintheti itt {SÜTIK}

e. Tárolási időtartamok

A felhasználó beállíthatja a böngészőjét olyan módon, hogy a sütik tárolása az ő végkészülékén alapvetően akadályozott
legyen, és minden alkalommal kérje a süti beállításokhoz való hozzájárulását. Amennyiben sütik tárolódtak, a felhasználó
bármikor törölheti ezeket. Ennek módja megtalálható az adott böngésző program segítség menüpontjában.



A sütik általános kikapcsolása jelen weboldal funkcionális korlátozásait eredményezheti.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes a technikailag nem szükséges sütik esetén, kizárólag az Ön
hozzájárulása alapján (úgynevezett opt-in sütik). Ön korlátozhatja az előzetesen beállított, technikailag szükséges sütik
(úgynevezett opt-out sütik) alkalmazását is a böngésző beállításaiban. Hozzájárulása hiányában weboldalunk
rendelkezésre állása és funkcionalitása nem garantált. Ezen kívül előfordulhat, hogy a személyre szabott szolgáltatások
nem, vagy korlátozottan elérhetők.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja valamennyi sütire adott hozzájárulását böngészője beállításaiban.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást a sütik gyűjtése során.

GOOGLE HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS

A sütiket a hirdetések személyre szabásához alkalmazzák.

HÍRLEVÉL

a. Az adatkezelés jellege és célja

Adatait kizárólag arra használjuk, hogy elküldjük Önnek azt a hírlevelet, amelyre e-mailben feliratkozott. Az Ön nevét azért
kérjük, hogy a hírlevélben személyesen szólíthassuk meg, és amennyiben szükséges, azonosítani tudjuk Önt, ha szeretné
az adatkezelés érintettjeként a jogait gyakorolni. Ahhoz, hogy Ön megkapja a hírlevelet, elegendő az e-mail címét megadnia.

Amikor Ön a hírlevélre regisztrál, az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag erre a célra használjuk. A
feliratkozók e-mail tájékoztatást kaphatnak a szolgáltatást vagy a regisztrációt érintő körülményekről (pl. hírlevél ajánlat
változásai vagy technikai körülmények). Az eredményes regisztrációhoz egy érvényes e-mail címet kérünk. Annak
érdekében, hogy ellenőrizzük, a regisztrációt valóban az e-mail cím tulajdonosa kezdeményezte, egy "dupla opt-in" eljárást
alkalmazunk. Ennek során rögzítjük a hírlevél megrendelését, a megerősítő e-mail küldését, és az ebben kért válasz
kézhezvételét. További adatokat nem gyűjtünk. Az adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használjuk, és nem továbbítjuk
harmadik fél részére.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az Ön kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1 (a) pontja, a GDPR 7. cikke, összhangban a TKG §107 2.
paragrafusával), rendszeresen kiküldjük Önnek a hírlevelünket vagy ezzel egyenértékű információt e-mail formájában az Ön
által megadott e-mail címre.

c. Adatkategóriák

E-mail cím Vezetéknév Keresztnév

d. Címzett

IT és Marketing részleg munkatársai A hírlevél küldését végző szolgáltató

e. Tárolási időtartamok

Ebben a kontextusban az adatokat csak addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően az
adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Sajnos nem
küldhetünk Önnek hírlevelet az Ön hozzájárulása nélkül.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelése nem Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül történik.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához, és a hírlevélküldésre való
felhasználásához adott hozzájárulását. Minden hírlevél végén talál egy erre szolgáló linket. Ezen kívül Ön közvetlenül a
weboldalon is leiratkozhat, vagy tájékoztathat minket hozzájárulása visszavonásáról a jelen adatvédelmi tájékoztató végén
található kapcsolatfelvételi lehetőségen.



i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

GOOGLE RECAPTCHA ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Annak érdekében, hogy megelőzzük a webes űrlapjainkkal való visszaélést, és a spameket, a Google

reCAPTCHA szolgáltatását használjuk a jelen weboldalon található néhány űrlap esetén. Egy manuális input ellenőrzésével
ez a szolgáltatás megakadályozza az automatikus szoftvereket (ún. botokat) abban, hogy káros tevékenységet fejtsenek ki
ezen a weboldalon. Mindez a weboldalunkkal való visszaélés megelőzését, valamint online jelenlétünk zavartalanságának
biztosítását jelentő jogos érdekünk védelmét szolgálja, ami számunkra kiemelt fontosságú.

A Google reCAPTCHA a weboldalba ágyazott kódot, egy úgynevezett JavaScript-et alkalmaz az ellenőrzési folyamat során;
ezek a módszerek, mint a sütik, lehetővé teszik annak elemzését, ahogyan Ön a weboldalt használja. Az automatikusan
gyűjtött információ arról,hogy Ön hogyan használja a weboldalt, beleértve az Ön IP-címét, általánosságban egy USA-ban
található Google szerverre továbbítódik, és ott tárolják. Ezen kívül, a Google reCAPTCHA elemzi a Google-szolgáltatások
által az Ön böngészőjében tárolt egyéb sütiket.

Az adott űrlap adatbeviteli mezőiből semmilyen személyes adat nem kerül kiolvasásra vagy tárolásra.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatok kezelése a GDPR 6 cikk 1 (f) pontja alapján a weboldalunk biztonságának és funkcionalitásának javítását jelentő
jogos érdekünk alapján történik.

c. Adatkategóriák

IP-cím, dátum, URL hivatkozás, böngésző plugin-ek, információk az operációs rendszerről, sütik, a felhasználó készülékének
beállításai (pl. nyelvi beállítások, hely, böngésző, stb).

d. Címzettek

Az adatok címzettjei az IT részleg belső dolgozói és a Google mint adatkezelő.

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint a Google reCAPTCHA általunk való használatának befejezését követően az ebben
a kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Személyes
adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és
szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

Önnek lehetősége van a sütik visszautasítására böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával, ugyanakkor kérjük
vegye tudomásul, ilyen esetben előfordulhat, hogy Ön nem teljes mértékben tudja majd használni a jelen weboldalt.
Tájékoztatjuk, hogy ez korlátozhatja weboldalunk működését az Ön oldalán.

További információkat a Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatban itt talál: https://policies.google.com/privacy. A
jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

VII.5. GOOGLE WEBFONTOK ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Annak érdekében, hogy tartalmainkat minden böngészőben helyesen és grafikailag tetszetős módon tudjuk megjeleníteni
"Google Webfontokat" (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) használunk a betűk megjelenítésére a
weboldalon. A Google könyvtár üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzata itt található:
https://www.google.com/policies/privacy/. A script- vagy betűtárak lehívása automatikusan kapcsolatot kezdeményez az adott



tár üzemeltetőjével. Elméletileg lehetséges - bár jelenleg nem tisztázott, hogy valóban, és ha igen, akkor milyen céllal - az
üzemeltető Google adatokat gyűjt

ilyen esetben. A Google Webfontokkal kapcsolatos további információk találhatók a https://developers.google.com/fonts/faq
oldalon, valamint a Google adatvédelmi szabályzatában: https://www.google.com/policies/privacy/.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

A Google Webfontok integrálásának, és az ehhez kapcsolódó adatok Google felé továbbításának jogi alapja az Ön
hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1 (a) alapján).

c. Adatkategóriák

IP-cím, dátum, URL hivatkozás, böngésző plugin-ek, információk az operációs rendszerről, sütik, a felhasználó készülékének
beállításai (pl. nyelvi beállítások, hely, böngésző, stb).

d. Címzettek

Az adatok címzettjei belső dolgozók, és a Google mint adatkezelő.

e. Tárolási időtartamok

Az adatokat ebben a kontextusban addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően az
adatokat töröljük, feltéve, ha nem áll fenn ezzel ellenkező jogszabályi kötelezettség az adatok megőrzésére vonatkozóan.
Ha ebben a kontextusban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kérjük használja a jelen adatvédelmi szabályzat elején
megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeket.

f. Jogi / szerződéses követelmények

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem jogi, sem szerződési szempontból nem követelmény. Enélkül azonban
nem lehetséges a tartalmak szabályos betűkkel való helyes megjelenítése.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

A Google az USA-ban kezeli az Ön adatait.

h. Hozzájárulás visszavonása

A tartalom megjelenítéséhez rendszerint a JavaScript programnyelv használatos. Ennek megfelelően Ön
megakadályozhatja az adatok kezelését a JavaScript működésének inaktiválásával a böngészőjében, vagy egy JavaScript
blokkoló telepítésével. Tájékoztatjuk, hogy ennek következménye a weboldal korlátozott működése lehet. A jövőre
vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

GOOGLE MAPS ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Ezen a weboldalon Google Maps szolgáltatásokat alkalmazunk. A Google Maps üzemeltetője a Google Building Gordon
House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Ez lehetővé teszi, hogy interaktív térképeket jelenítsünk meg a
weboldalon, és kényelmesen használjuk a térkép funkciót. A Google adatkezelésével kapcsolatban több információt a
Google adatvédelmi szabályzatában talál. Ott szintén lehetősége van módosítani személyes adatai védelmének beállításait
az adatvédelmi központban. Amennyiben Ön meglátogatja a weboldalt, a Google megkapja az információt, hogy Ön belépett
weboldalunk adott aloldalára. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy a Google biztosít-e felhasználói fiókot, amelyen
keresztül Ön belépett, vagy nincs felhasználói fiókja. Amennyiben Ön belépett a Google-ba, adatai közvetlenül
hozzárendelődnek a fiókjához. Amennyiben nem szeretné, hogy adatai hozzárendelődjenek a Google-profiljához,

lépjen ki a Google-ból, mielőtt megnyomja a gombot. A Google az adatait felhasználó profilként tárolja és reklám,
piackutatási célokra használja és/vagy arra, hogy weboldalát az Ön igényei szerint alakítsa. Egy ilyen elemzés célja
kifejezetten (még akkor is, ha a felhasználó nem lépett be) szükséglet alapú reklámok biztosítása, és a szociális háló további
felhasználóinak értesítése a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Önnek jogában áll kifogásolni az ilyen jellegű
felhasználói profilok létrehozását, és a Google-lal kell kapcsolatba lépni e jogának gyakorlása érdekében.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

A Google Maps integrálásának, és az ehhez kapcsolódó adatok Google felé továbbításának jogi alapja az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk 1 (a) alapján).

c. Adatkategóriák

IP-cím, dátum, URL hivatkozás, böngésző plugin-ek, információk az operációs rendszerről, sütik, a felhasználó készülékének



beállításai (pl. nyelvi beállítások, hely, böngésző, stb).

d. Címzettek

Az adatok címzettjei az IT részleg belső dolgozói, és a Google mint adatkezelő.

e. Tárolási időtartamok

Az adatokat ebben a kontextusban addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően az
adatokat töröljük, feltéve, ha nem áll fenn ezzel ellenkező jogszabályi kötelezettség az adatok tárolására vonatkozóan. Ha
ebben a kontextusban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kérjük használja a jelen adatvédelmi szabályzat elején
megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeket.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Amennyiben Ön
megakadályozza a hozzáférést, annak következménye a weboldal korlátozott működése lehet.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google weboldalunkon keresztül Önről szóló adatokat gyűjtsön és kezeljen, lehetősége
van kikapcsolni a JavaScript-et

böngészőjének beállításaiban. Ebben az esetben azonban nem, vagy csak korlátozottan használhatja a weboldalunkat. A
jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindekor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

GOOGLE ADWORDS ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Weboldalunkon Google konverziókövetőt alkalmazunk. A Google AdWords szolgáltatást nyújtó cég a Google Building
Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Amennyiben Ön egy Google hirdetésen keresztül érkezett a
weboldalunkra, a Google AdWords egy sütit helyez el az Ön számítógépén. A konverziókövető süti akkor helyeződik el,
amikor egy felhasználó egy Google hirdetésre kattint. Amikor a felhasználó meglátogat bizonyos oldalakat a weboldalunkon,
és a süti még nem járt le, mi és a Google felismeri, hogy a felhasználó az adott hirdetésre kattintott, és erre az oldalra lett
átirányítva.

Minden Google AdWords ügyfél eltérő sütit kap. Így a sütik nem követhetők a Google AdWords ügyfelek weboldalain
keresztül. A konverziós sütik alkalmazásával szerzett információk azon AdWords ügyfelek részére készült konverziós
statisztikák készítésére használatosak, akik a konverziókövetés mellett döntöttek. Az ügyfelek megismerhetik a felhasználók
összesített számát, akik a hirdetésükre kattintottak és a konverziókövető tag-gel ellátott oldalra irányítódtak tovább.
Ugyanakkor nem kapnak semmilyen adatot, amely a felhasználók személyes azonosítását tenné lehetővé. Valahányszor Ön
felkeresi a weboldalunkat, személyes adatai, beleértve az IP-címét, továbbítódnak az USA-ba a Google felé. Ezeket a
személyes adatokat a Google tárolja. A Google átadhatja a technikai folyamat során összegyűjtött személyes adatokat
harmadik feleknek.

Cégünk nem kap a Google-tól semmilyen olyan jellegű információt, amely alapján az érintett azonosítható lenne.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

A felhasználó személyes adatait kizárólag a releváns adatvédelmi szabályozásoknak megfelelve használjuk. Ez azt jelenti,
hogy a felhasználók adatait kizárólag akkor kezeljük, amennyiben ehhez a jogi hozzájárulást megkaptuk. A Google
AdWords integrálásának, és az ehhez kapcsolódó adatok Google felé továbbításának jogi alapja az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk 1 (a) alapján).

c. Adatkategóriák

IP-cím, dátum, URL hivatkozás, böngésző plugin-ek, információk az operációs rendszerről, sütik, a felhasználó készülékének
beállításai (pl. nyelvi beállítások, hely, böngésző, stb).

d. Címzettek

Az adatok címzettjei belső dolgozók, és a Google mint adatkezelő.

e. Tárolási időtartamok



Ebben a kontextusban az adatokat csak addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően az
adatokat töröljük, feltéve, ha nem áll fenn ezzel ellenkező jogszabályi kötelezettség az adatok tárolására vonatkozóan. Ezek
a sütik 30 napot követően elvesztik érvényességüket, és nem használjuk őket személyes azonosításra.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Amennyiben Ön
megakadályozza a hozzáférést, annak következménye a weboldal korlátozott működése lehet.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket. Amennyiben nem szeretne a követés részese lenni, Ön visszautasíthatja az erre szolgáló süti beállítását - például
olyan böngészőbeállításokkal, amely alapvetően kikapcsolja a sütik elhelyezését, vagy a böngésző olyan beállításával,
amely a "googleleadservice.com" domainről származó sütiket blokkolja.

Ne törölje az opt-out sütiket addig, amíg nem szeretné, hogy bármilyen mérési adatot rögzítsenek. Amennyiben Ön
valamennyi sütit törli a böngészőjében, úgy a megfelelő opt-out sütit újra be kell állítania.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást a Google AdWord használata
során.

AKAMAI TECHNOLOGIES ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Weboldalunkon alkalmazzuk az Akamai Technologies szolgáltatását. Az Akamai Technologies online applikáció- és
tartalomszolgáltatást, valamint akcelerációs szolgáltatásokat nyújt.

Az adatkezelés célja a weboldalunk működtetése.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

A bevitt adatok kezelésének jogi alapja a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1 (a) alapján).

c. Adatkategóriák

{adatkategóriák}

d. Címzettek

Az adatok címzettjei belső dolgozók, és az Akamai Technologies mint adatkezelő.

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint az Akamai Technologies általunk való használatának befejezését követően az
ebben a kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

A fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem jogi, sem szerződési szempontból nem követelmény.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelése az USA-ban történik.

h. Hozzájárulás visszavonása

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Személyes
adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és
szolgáltatásokhoz.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

HOTJAR ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja



A Hotjar szolgáltatását azért használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a jelen weboldal
kínálatát. A Hotjar technológia segít értelmezni a felhasználói élményt (pl. a felhasználók mennyi időt töltenek az adott
oldalakon, milyen linkekre kattintanak, mit kedvelnek, és mit nem kedvelnek stb.), és ez támogat minket abban, hogy
felhasználóink visszajelzése alapján alakítsuk a megjelenésünket. A Hotjar sütiket és más technológiákat használ arra, hogy
információt gyűjtsön a felhasználók viselkedéséről és készülékeikről (jellemzően IP-cím (csak anonim módon gyűjtve és
tárolva), képernyő méret, készüléktípus (egyszeri készülék azonosítók), információk a használt böngészőről, hely (csak
ország), a weboldalunk megtekintésére használt nyelv). A Hotjar egy pszeudonimizált felhasználói profilban tárolja ezeket
az adatokat. Az adatok sem a Hotjar, sem mi nem használjuk a felhasználók egyéni azonosítására, és nem rendeljük hozzá
az egyéni felhasználók egyéb adataihoz. További információk a Hotjar adatvédelmi szabályzatában találhatók.
(https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy).

b. Az adatkezelés jogszerűsége

A bevitt adatok kezelésének jogi alapja a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1 (a) alapján).

c. Adatkategóriák

Pszeudinimizált felhasználói profil

d. Címzettek

Az IT részleg dolgozói

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe

e. Tárolási időtartamok

Ebben a kontextusban az adatokat csak addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően az
adatokat töröljük, kivéve, ha jogi kötelezettségünk áll fenn ezek tárolására. Ha ebben a kontextusban szeretné felvenni
velünk a kapcsolatot, kérjük használja a jelen adatvédelmi szabályzat elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeket.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Amennyiben Ön
megakadályozza a hozzáférést, annak következménye a weboldal korlátozott működése lehet.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, mivel a Hotjar
Ltd Máltán működik.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

Ön megakadályozhatja-, hogy a Hotjar tárolja a weboldalunk látogatásáról alkotott felhasználói profilját és adatait, valamint a
Hotjar követő sütik elhelyezését a következő opt-out linkre kattintva. (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-outt).

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

A Hotjar követőeszköz a weboldal látogatói viselkedésének és érdeklődésének elemzésére használható. Ezzel a céllal egy
pszeudonim felhasználói profilt hozunk létre.

MICROSOFT SERVICES ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Ez a weboldal használja a Microsoft Services Microsoft Azure szolgáltatását. A Microsoft Azure a Microsoft által biztosított
cloud computing platform.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatok kezelése a GDPR 6 cikk 1 (f) pontja alapján a weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javítását jelentő
jogos érdekünk alapján történik.

c. Adatkategóriák

IP-cím, dátum, URL hivatkozás, böngésző plugin-ek, információk az operációs rendszerről, sütik, a felhasználó készülékének
beállításai (pl. nyelvi beállítások, hely, böngésző, stb).

d. Címzettek

Az adatok címzettjei az IT részleg belső dolgozói, és a Microsoft mint adatkezelő.

e. Tárolási időtartamok



A cél megvalósulását követően, valamint a Microsoft Services általunk való használatának befejezését követően az ebben a
kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Személyes
adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és
szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik félnek történő adattovábbítás

A Bing Maps üzemeltetője a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindekor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

MONOTYPE FONTS ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Annak érdekében, hogy tartalmainkat minden böngészőben helyesen és grafikailag tetszetős módon tudjuk megjeleníteni,
Monotype fontokat használunk a betűk megjelenítésére a weboldalon. A script- vagy betűtárak lehívása automatikusan
kapcsolatot kezdeményez az adott tár üzemeltetőjével. Elméletileg lehetséges - bár jelenleg nem tisztázott, hogy valóban, és
ha igen, akkor milyen céllal - az üzemeltető adatokat gyűjt.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

A Monotype Webfontok integrálásának, és az ehhez kapcsolódó adatoknak a Monotype GmbH felé továbbításának jogi
alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1 (a) alapján).

c. Adatkategóriák

IP-cím, dátum, URL hivatkozás, böngésző plugin-ek, információk az operációs rendszerről, sütik, a felhasználó készülékének
beállításai (pl. nyelvi beállítások, hely, böngésző, stb).

d. Címzettek

Az adatok címzettjei belső dolgozók, és a Monotype GmbH mint adatkezelő.

e. Tárolási időtartamok

Ebben a kontextusban az adatokat csak addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően az
adatokat töröljük, feltéve, ha nem áll fenn ezzel ellenkező jogszabályi kötelezettség az adatok tárolására vonatkozóan. Ha
ebben a kontextusban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kérjük használja a jelen adatvédelmi szabályzat elején
megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeket.

f. Jogi / szerződéses követelmények

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem jogi, sem szerződési szempontból nem követelmény. Enélkül azonban
nem lehetséges a tartalmak szabályos betűkkel való helyes megjelenítése.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

A Monotype GmbH az Ön adatait az USA-ban kezeli.

h. Hozzájárulás visszavonása

A tartalom megjelenítéséhez rendszerint a JavaScript programnyelv használatos. Ennek megfelelően Ön
megakadályozhatja az adatok kezelését a JavaScript működésének inaktiválásával a böngészőjében, vagy egy JavaScript
blokkoló telepítésével. Tájékoztatjuk, hogy ennek következménye a weboldal korlátozott működése lehet. A jövőre
vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindekor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.



VIMEO VIDEO PLUGIN-EK ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Ezen a weboldalon harmadik fél által biztosított tartalmakat integrálunk. A videók beágyazása a kínálatunk optimális
marketingjét jelentő jogos érdekünket szolgálja, ami számunkra kiemelt fontosságú. A Google Analytics követő eszköze
automatikusan integrálódik a weboldalunkon beágyazott Vimeo videókba. Nincs befolyásunk a követő beállításaira, továbbá
az ily módon gyűjtött elemzések eredményeire, és nem láthatjuk ezeket. Ezen kívül a Vimeo videók beágyazásával
webjelzők helyeződnek el a weboldal felhasználóinak.

Az adatoknak a szolgáltatók általi gyűjtésének és további felhasználásának céljáról és módjáról, továbbá az Ön ezzel
kapcsolatos jogairól, valamint személyes adatai védelmének lehetőségeiről további információk a Vimeo adatvédelmi
tájékoztatójában találhatók: https://vimeo.com/privacy.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatok kezelése a GDPR 6 cikk 1 (f) pontja alapján a weboldalunk funkcionalitását jelentő jogos érdekünk alapján
történik.

c. Adatkategóriák

IP-cím, dátum, URL hivatkozás, böngésző plugin-ek, információk az operációs rendszerről, sütik, a felhasználó készülékének
beállításai (pl. nyelvi beállítások, hely, böngésző, stb).

d. Címzettek

Az adatok címzettjei az IT részleg belső dolgozói, továbbá a Vimeo és a Google mint adatkezelők.

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint a Vimeo általunk való használatának befejezését követően az ebben a
kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Személyes
adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és
szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik félnek történő adattovábbítás

Ezt a tartalmat a Vimeo LLC biztosítja. A Vimeo üzemeltetője a Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA.

h. Hozzájárulás visszavonása

Annak érdekében, hogy korlátozza a Google Analytics követő sütik alkalmazását, Ön megakadályozhatja a sütik tárolását
böngésző szoftverének megfelelő beállításaival, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben nem biztosított,
hogy weboldalunkat teljes terjedelmében használni tudja. Ezen kívül megelőzheti a süti által generált, a weboldal
használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet) Google által történő kezelését a következő linken található böngésző
plugin letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A jövőre vonatkozóan Ön bármikor
visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonásáról Ön mindenkor a
jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Köszönjük a közösségi média felületein való megjelenésünk iránti érdeklődését. Szeretnénk áttekintést biztosítani arról,
hogy milyen adatokat gyűjtünk és tárolunk ezeken a felületeken.

A közösségi hálók általában képesek átfogóan elemezni az Ön felhasználói viselkedését weboldalaik, vagy egy olyan oldal
meglátogatása során, amely beágyazott közösségi média tartalommal rendelkezik (pl. gombok vagy reklám bannerek)
Amikor Ön meglátogat minket a közösségi médiában, számos adatvédelmi szempontból releváns adatkezelési folyamat
indul el. Részletesen:

Amennyiben Ön bejelentkezett a közösségi média fiókjába, és meglátogatja közösségi média felületünket, a közösségi
média üzemeltetője hozzárendelheti látogatását a felhasználói fiókjához. Személyes adatait bizonyos körülmények között
akkor is gyűjthetik, ha Ön nem jelentkezett be, vagy nincs fiókja az adott közösségi média portálon. Ebben az esetben az
ilyen jellegű adatgyűjtés például az Ön végkészülékén elhelyezett sütiken, vagy IP-címének rögzítésén keresztül történik. Az
ilyen módon gyűjtött adatok segítségével a közösségi média üzemeltetője felhasználói profilt alkothat, amelyben az Ön
preferenciái és érdeklődései tárolódnak. Ilyen módon érdeklődési kör alapú hirdetések jeleníthetők meg az Ön számára az
adott közösségi média felületein belül és kívül. Amennyiben Ön az adott közösségi hálón fiókkal rendelkezik, az érdeklődési



kör alapú hirdetés valamennyi készülékén megjelenhet, amelyen Ön jelenleg vagy korábban bejelentkezett. Tájékoztatjuk,
hogy nem áll módunkban minden adatkezelési folyamatot nyomon követni a közösségi média felületeken. Szolgáltatótól
függően, a közösségi média felületek működtetői további adatkezelési folyamatokat végezhetnek. További részletekért
olvassa el az adott közösségi média felület felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 (f) pontja alapján az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást jelentő jogos érdek alapján történik.
A közösségi hálók által kezdeményezett elemzési folyamatok a közösségi háló üzemeltetői által megjelölt különböző jogi
alapokon alapulhatnak (pl. a GDPR 6. cikk 1 (a) pont szerinti hozzájárulás).

c. Adatkategóriák

Kérjük tájékozódjon az adott szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában arról, hogy az pontosan milyen adatokat gyűjt, és
hogyan használja azokat:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Címzettek

Cégünk IT részlegének munkatársai Facebook
Google

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint a közösségi média platform általunk való használatának befejezését követően az
ebben a kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem
tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLUGIN-EK ALKALMAZÁSA

a. Az adatkezelés jellege és célja

Weboldalunkon az alább felsorolt szolgáltatók közösségi plugin elemeit használjuk. A plugin-eket felismerheti a tény által,
hogy a megfelelő logó megjelöléssel rendelkeznek.

Ezek a plugin elemek személyes adatokat is tartalmazó információkat továbbíthatnak a szolgáltató felé, és a szolgáltató
felhasználhatja ezeket. Az adatoknak a szolgáltatók felé történő nem tudatos és nem szándékos gyűjtését és továbbítását
egy úgynevezett Shariff megoldás alkalmazásával előzzük meg. Az adatok gyűjtése és a szolgáltató felé történő továbbítása
csak akkor indul el, amennyiben a plugin elemre kattint. Cégünk nem gyűjt semmilyen személyes adatot közösségi plug in
elemek, vagy azok használata által.

Nincs befolyásunk arra nézve, hogy egy aktivált plugin milyen adatokat gyűjt, és azokat a szolgáltató milyen módon
használja fel. Jelenleg azt kell feltételezni, hogy a szolgáltató szolgáltatásaival közvetlen kapcsolat jön létre, továbbá
legalább az IP-cím és a készülékkel kapcsolatos információkat gyűjtik és használják. Az is lehetséges, hogy a szolgáltatók
megpróbálnak az alkalmazott készülékeken sütiket eltárolni.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatok kezelése a GDPR 6 cikk 1 (f) pontja alapján a weboldalunk funkcionalitását jelentő jogos érdekünk alapján
történik.

c. Adatkategóriák

Kérjük tájékozódjon az adott szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában arról, hogy az pontosan milyen adatokat gyűjt, és
hogyan használja azokat:



Facebook: http://www.facebook.com/policy.php LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy YouTube:
https://policies.google.com/privacy

d. Címzettek

Cégünk IT részlegének munkatársai Facebook
Google
LinkedIn

e. Tárolási időtartamok

A közösségi média plugin-ek segítségével általunk közvetlenül gyűjtött adatokat töröljük a rendszerünkből, amint a tárolás
okafogyottá válik, Ön kezdeményezi az adatok törlését, Ön visszavonja a tárolásukhoz adott hozzájárulását, vagy a cél,

ami miatt tároltuk ezeket, már nem érvényes. A tárolt sütik mindaddig az Ön végkészülékén maradnak, amíg Ön nem törli
őket.

A kötelező jogi előírások - különösen a tárolási időtartamok - nem változnak.

Nincs befolyásunk adatai szolgáltatók általi tárolásának időtartamára, amit a közösségi hálózatok üzemeltetői saját célokra
tárolnak. A részletekért keresse közvetlenül a közösségi hálók üzemeltetőit (pl. azok adatvédelmi szabályzatai, lásd fentebb).

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem
tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

ONLINE JELENLÉT A YOUTUBE-ON

a. Az adatkezelés jellege és célja

Köszönjük érdeklődését cégünk YOUTUBE megjelenése iránt. Szeretnénk áttekintést biztosítani arról, hogy milyen adatokat
gyűjtünk és tárolunk ezen a felületen.

A közösségi hálók általában képesek átfogóan elemezni az Ön felhasználói viselkedését weboldalaik, vagy egy olyan oldal
meglátogatása során, amely beágyazott közösségi média tartalommal rendelkezik (pl. gombok vagy reklám bannerek)
Amikor Ön meglátogatja cégünket a YouTube felületén, az számos, az adatvédelem szempontjából releváns folyamatot indít
el. Részletesen:

Amennyiben Ön bejelentkezett a YouTube fiókjába, és meglátogatja a közösségi média megjelenésünket, a YouTube
hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Személyes adatait bizonyos körülmények között akkor is
gyűjthetik, ha Ön nem jelentkezett be, vagy nincs YouTube fiókja. Ebben az esetben az ilyen jellegű adatgyűjtés például

az Ön végkészülékén elhelyezett sütiken, vagy IP-címének rögzítésén keresztül történik. Az ilyen módon gyűjtött adatok
segítségével a YouTube felhasználói profilt alkothat, amelyben az Ön preferenciái és érdeklődései tárolódnak. Ilyen módon
Önnek érdeklődési kör alapú hirdetéseket jeleníthetnek meg a YouTube felületén belül és kívül. Amennyiben Ön rendelkezik
YouTube fiókkal, az érdeklődési kör alapú hirdetés megjelenhet valamennyi készüléken, amelyen Ön jelenleg, vagy
korábban bejelentkezett. Tájékoztatjuk, hogy nem áll módunkban a YouTube által végrehajtott minden adatkezelést követni.
Ezért a YouTube további adatkezelési folyamatokat hajthat végre. További részletekért ismerje meg a YouTube használati
feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 (f) pontja alapján az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást jelentő jogos érdek alapján történik.
A YouTube által kezdeményezett elemzési folyamatok a YouTube által megjelölt különböző jogi alapokon alapulhatnak (pl.
a GDPR 6. cikk 1 (a) pont szerinti hozzájárulás).

c. Adatkategóriák

Kérjük tájékozódjon a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában arról, hogy az pontosan milyen adatokat gyűjt, és hogyan
használja azokat:



YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Címzettek

Cégünk IT részlegének munkatársai Google

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint a YouTube általunk való használatának befejezését követően az ebben a
kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem
tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

ONLINE JELENLÉT A FACEBOOK-ON

a. Az adatkezelés jellege és célja

Köszönjük érdeklődését cégünk FACEBOOK megjelenése iránt. Szeretnénk áttekintést biztosítani arról, hogy milyen
adatokat gyűjtünk és tárolunk ezeken a felületeken.

A közösségi hálók általában képesek átfogóan elemezni az Ön felhasználói viselkedését weboldalaik, vagy egy olyan oldal
meglátogatása során, amely beágyazott közösségi média tartalommal rendelkezik (pl. gombok vagy reklám bannerek)
Amikor Ön meglátogatja cégünket a Facebook felületén, az számos, az adatvédelem szempontjából releváns folyamatot
indít el. Részletesen:

Amennyiben Ön bejelentkezett a Facebook fiókjába, és meglátogatja a közösségi média megjelenésünket, a Facebook
hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Személyes adatait bizonyos körülmények között akkor is
gyűjthetik, ha Ön nem jelentkezett be, vagy nincs Facebook fiókja. Ebben az esetben az ilyen jellegű adatgyűjtés például az
Ön végkészülékén elhelyezett sütiken, vagy IP-címének rögzítésén keresztül történik. Az ilyen módon gyűjtött adatok
segítségével a Facebook felhasználói profilt alkothat, amelyben az Ön preferenciái és érdeklődései tárolódnak. Ilyen módon
Önnek érdeklődési kör alapú hirdetéseket jeleníthetnek meg a Facebook felületén belül és kívül. Amennyiben Ön
rendelkezik Facebook fiókkal, az érdeklődési kör alapú hirdetés megjelenhet valamennyi készüléken, amelyen Ön jelenleg,
vagy korábban bejelentkezett.

Tájékoztatjuk, hogy nem áll módunkban a Facebook által végrehajtott minden adatkezelést követni. Ennek megfelelően, a
Facebook esetleg további adatkezelést végezhet. További részletekért ismerje meg a Facebook használati feltételeit és
adatvédelmi nyilatkozatát.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 (f) pontja alapján az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást jelentő jogos érdek alapján történik.
A Facebook által kezdeményezett elemzési folyamatok a Facebook által megjelölt különböző jogi alapokon alapulhatnak (pl.
a GDPR 6. cikk 1 (a) pont szerinti hozzájárulás).

c. Adatkategóriák

Kérjük tájékozódjon a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában arról, hogy az pontosan milyen adatokat gyűjt, és hogyan
használja azokat:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

d. Címzettek

Cégünk IT részlegének munkatársai
Facebook

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint a Facebook általunk való használatának befejezését követően az ebben a



kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem
tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

ONLINE JELENLÉT A LINKEDIN-EN

a. Az adatkezelés jellege és célja

Köszönjük érdeklődését cégünk LINKEDIN megjelenése iránt. Szeretnénk áttekintést biztosítani arról, hogy milyen adatokat
gyűjtünk és tárolunk ezeken a felületeken.

A közösségi hálók általában képesek átfogóan elemezni az Ön felhasználói viselkedését weboldalaik, vagy egy olyan oldal
meglátogatása során, amely beágyazott közösségi média tartalommal rendelkezik (pl. gombok vagy reklám bannerek)
Amikor Ön meglátogatja cégünket a LinkedIn felületén, az számos, az adatvédelem szempontjából releváns folyamatot indít
el. Részletesen:

Amennyiben Ön bejelentkezett a LinkedIn fiókjába, és meglátogatja a közösségi média megjelenésünket, a LinkedIn
hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Személyes adatait bizonyos körülmények között akkor is
gyűjthetik, ha Ön nem jelentkezett be, vagy nincs LinkedIn fiókja. Ebben az esetben az ilyen jellegű adatgyűjtés például az
Ön végkészülékén elhelyezett sütiken, vagy IP-címének rögzítésén keresztül történik. Az ilyen módon gyűjtött adatok
segítségével a LinkedIn felhasználói profilt alkothat, amelyben az Ön preferenciái és érdeklődései tárolódnak. Ilyen módon

Önnek érdeklődési kör alapú hirdetéseket jeleníthetnek meg a LinkedIn felületén belül és kívül. Amennyiben Ön rendelkezik
LinkedIn fiókkal, az érdeklődési kör alapú hirdetés megjelenhet valamennyi készüléken, amelyen Ön jelenleg, vagy
korábban bejelentkezett. Tájékoztatjuk, hogy nem áll módunkban a LinkedIn által végrehajtott minden adatkezelést követni.
A LinkedIn további adatkezelési folyamatokat hajthat végre. További részletekért ismerje meg a LinkedIn használati
feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 (f) pontja alapján az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást jelentő jogos érdek alapján történik.
A LinkedIn által kezdeményezett elemzési folyamatok a LinkedIn által megjelölt különböző jogi alapokon alapulhatnak (pl. a
GDPR 6. cikk 1 (a) pont szerinti hozzájárulás).

c. Adatkategóriák

Kérjük tájékozódjon a LinkedIn adatvédelmi tájékoztatójában arról, hogy az pontosan milyen adatokat gyűjt, és hogyan
használja azokat:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

d. Címzettek

Cégünk IT részlegének munkatársai
LinkedIn

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint a LinkedIn általunk való használatának befejezését követően az ebben a
kontextusban gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem
tudunk hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.



h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás

Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

ONLINE JELENLÉT A XING-EN

a. Az adatkezelés jellege és célja

Köszönjük érdeklődését cégünk XING megjelenése iránt. Szeretnénk áttekintést biztosítani arról, hogy milyen adatokat
gyűjtünk és tárolunk ezeken a felületeken.

A közösségi hálók általában képesek átfogóan elemezni az Ön felhasználói viselkedését weboldalaik, vagy egy olyan oldal
meglátogatása során, amely beágyazott közösségi média tartalommal rendelkezik (pl. gombok vagy reklám bannerek)
Amikor Ön meglátogat minket a Xing felületén, számos adatvédelmi szempontból releváns adatkezelési folyamat indul el.
Részletesen:

Amennyiben Ön bejelentkezett a Xing fiókjába, és meglátogatja a közösségi média megjelenésünket, a Xing
hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Személyes adatait bizonyos körülmények között akkor is
gyűjthetik, ha Ön nem jelentkezett be, vagy nincs Xing fiókja. Ebben az esetben az ilyen jellegű adatgyűjtés például az Ön
végkészülékén elhelyezett sütiken, vagy IP-címének rögzítésén keresztül történik. Az ilyen módon gyűjtött adatok
segítségével a Xing felhasználói profilt alkothat, amelyben az Ön preferenciái és érdeklődései tárolódnak. Ilyen módon
Önnek érdeklődési kör alapú hirdetéseket jeleníthetnek meg a Xing felületén belül és kívül. Amennyiben Ön rendelkezik
Xing fiókkal, az érdeklődési kör alapú hirdetés megjelenhet valamennyi készüléken, amelyen Ön jelenleg, vagy korábban
bejelentkezett. Tájékoztatjuk, hogy nem áll módunkban a Xing által végrehajtott minden adatkezelést követni. Ennek
megfelelően, a Xing esetleg további adatkezelést végezhet. További részletekért ismerje meg a Xing használati feltételeit és
adatvédelmi nyilatkozatát.

b. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 (f) pontja alapján az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást jelentő jogos érdek alapján történik.
A Xing által kezdeményezett elemzési folyamatok a Xing által megjelölt különböző jogi alapokon alapulhatnak (pl. a GDPR
6. cikk 1 (a) pont szerinti hozzájárulás).

c. Adatkategóriák

Kérjük tájékozódjon a Xing adatvédelmi tájékoztatójában arról, hogy az pontosan milyen adatokat gyűjt, és hogyan
használja azokat:

Xing: https://www.xing.com/privacy

d. Címzettek

Cégünk IT részlegének munkatársai

Xing

e. Tárolási időtartamok

A cél megvalósulását követően, valamint a Xing általunk való használatának befejezését követően az ebben a kontextusban
gyűjtött adatokat töröljük.

f. Jogi / szerződéses követelmények

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem
tudunk

hozzáférést biztosítani az általunk kínált tartalomhoz és szolgáltatásokhoz.

g. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatok kezelésére nem kerül sor az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

h. Hozzájárulás visszavonása

A jövőre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását. Hozzájárulásának
visszavonásáról Ön mindenkor a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen értesíthet
minket.

i. Automatikus döntéshozatal és profil-alkotás



Felelős cégként nem alkalmazunk automatikus döntési mechanizmusokat vagy profil-alkotást ebben az adatkezelési
folyamatban.

ADATBIZTONSÁG

Minden olyan egyén személyes adatai, aki szerződéses, előszerződéses vagy más jellegű kapcsolatban áll cégünkkel,
különleges védelmet élveznek. Célunk magas adatvédelmi szintet biztosítani. Ennek érdekében adatvédelmi és
adatbiztonsági megoldásainkat folyamatosan fejlesztjük. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy védjük személyes adatait, és
azokat bizalmasan kezeljük. Annak érdekében, hogy a nálunk tárolt adatainak hamisítását vagy jogosulatlan felhasználását
megakadályozzuk, átfogó technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyeket rendszeresen
felülvizsgálunk és a technológiai fejlődéshez igazítunk. Ezek többek között elismert titkosítási eljárások (SSL vagy TSL)
alkalmazását jelentik. Mindezek mellett hangsúlyozzuk, hogy az internet szerkezetének következtében lehetséges, hogy az
adatvédelmi szabályokat és a fent említett biztonsági intézkedéseket az ágazatunkon és saját felelősségi körünkön kívül eső
személy vagy intézmény nem tartja be. Különösen a titkosítás nélkül - pl. e-mail útján - megosztott adatokat harmadik felek is
olvashatják. Erre nincs technikai befolyásunk. A felhasználó felelőssége a rendelkezésre bocsátott adatok jogszerűtlen
felhasználásának megakadályozása titkosítással vagy más módon.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Amennyiben az Ön felhasználóként megadott adatait kezelik, az GDPR értelmében érintettnek minősül. Az érintettnek a
következő jogai vannak az adatkezelővel szemben:

Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

A személyes adatok helyesbítésének és törlés kérésének joga (GDPR 16. és 17.cikk) Az adatkezelés korlátozásához való
jog (GDPR 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához

kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

A megadott hozzájárulások visszavonásának joga. A hozzájárulás visszavonásáig létrejött adatkezelés jogszerűsége
változatlan a visszavonásig érvényes hozzájárulás alapján. (GDPR 7. cikk 3. pont)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

A SZABÁLYZAT ÁLTALUNK TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGA

Mivel a jogszabályi változások és belső folyamataink változásai szükségessé tehetik a jelen adatvédelmi nyilatkozat
módosítását, azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át az adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat
mindenkor elérhető a következő oldalon: {link to data protection declaration}. Ennek értelmében fenntartjuk a jogot, hogy a
jelen szabályzatot az adatvédelmi törvénnyel összhangban bármikor módosítsuk.

AZ ALKALMAZOTT ADATKEZELŐK ÁTTEKINTÉSE

Amikor az adatok kezelése során más személyek és cégek (rendelések feldolgozói, közös felelősségű személyek vagy
harmadik felek) számára elérhetővé teszünk adatokat, ezeket feléjük továbbítva vagy velük más módon megosztva, ezt
kizárólag törvényes engedély (pl. amikor a szerződés teljesítéséhez adatokat továbbítunk harmadik fél felé, mint fizetési
szolgáltatásokat biztosító cégek), amennyiben jogi előírás, a felhasználó hozzájárulása, vagy jogos érdekünk (pl. ügynökök,
web host-ok stb. alkalmazása) alapján tesszük. Amikor adatokat közlünk vagy továbbítunk más cégek felé cégcsoportunkon
belül, vagy más módon biztosítunk hozzáférést az adatokhoz, ez jellemzően adminisztratív célt jelentő jogos érdek alapján,
továbbá a jogi előírásoknak megfelelően történik.

A következő szervezetek, cégek vagy személyek kaptak jogosultságot a weboldal üzemeltetőjétől az adatok kezelésére:

EU/EGT-n belüli/kívüli adatkezelők:

Cég

ADATKEZELŐK listája

SAJÁT SZOLGÁLTATÁSOK & PÁLYÁZATOK

Pályázók adatainak kezelése

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön cégünknél pályázhasson (pl. e-mail, levél vagy online pályázati nyomtatvány útján).
Az alábbiakban tájékoztatjuk a pályázati folyamat részeként gyűjtött adatok kezelésének céljáról és módjáról, valamint
felhasználásáról. Biztosítjuk, hogy adatainak gyűjtése, kezelése és felhasználása a hatályos adatvédelmi törvény és egyéb
jogi előírások betartásával, szigorúan bizalmas módon történik.

Az adatgyűjtés célja és módja

Amikor Ön beküld hozzánk egy pályázatot, kezeljük a kapcsolódó személyes adatokat (pl. kapcsolatfelvételi adatok és
elérhetőségek, pályázati dokumentumok, interjúk során készült jegyzetek stb.), amennyiben ez szükséges az alkalmazotti



jogviszony létrehozásához.

Amennyiben pályázata sikeres, az Ön által megadott adatokat felvisszük adatkezelő rendszereinkbe a GDPR 6. cikk 1 (b)
pontja alapján az alkalmazotti viszony létesítése érdekében.

Adatok tárolásának időtartama

Amennyiben nem tudunk Önnek munkaajánlatot tenni, Ön visszautasít egy munkaajánlatot vagy visszavonja a pályázatát,
fenntartjuk a jogot, hogy adatait a pályázati időszak végét (a visszautasítást vagy a pályázat visszavonását) követő 6 hónapig
megtartsuk jogos érdekünk alapján (GDPR 6. cikk 1 (f) pont). Ezt követően az adatokat töröljük, a papír alapú pályázatot
megsemmisítjük. Az adatok tárolása különösen jogvita esetén való bizonyíték célokat szolgál. Amennyiben nyilvánvaló, hogy
az adatok a 6 hónapot követően is szükségesek lesznek (pl. egy előrelátható vagy lezáratlan jogvita), az adatokat csak azt
követően töröljük, hogy a további tárolás indokolatlanná válik.

Hosszabb idejű tárolás akkor is megvalósulhat, ha Ön ehhez a hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk 1 (a) alapján) vagy a
törlés jogi előírásokba ütközik.

Pályázói adatbázisba való felvétel

Amennyiben nem teszünk Önnek munkaajánlatot, fennáll a lehetősége annak, hogy felvigyük a pályázói adatbázisunkba.
Amennyiben elfogadja, pályázatának minden dokumentuma és részlete továbbításra kerül a pályázói adatbázisba, hogy
megfelelő álláslehetőség esetén kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

A pályázói adatbázisba való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával történhet (GDPR 6. cikk 1 (a) alapján). A
hozzájárulás önkéntes, és nem befolyásolja az aktuális pályázati folyamatot. Amennyiben meggondolja magát,
hozzájárulását mindekor visszavonhatja. Ebben az esetben a pályázói adatbázisból az adatok visszavonhatatlanul
törlődnek, kivéve, ha megőrzésüket jogszabály írja elő.

A pályázói adatbázisból az adatokat legkésőbb a hozzájárulást követő két év múlva töröljük.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben Ön kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül továbbít felénk igényt vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat, az űrlapon
megadott adatait, beleértve

az Ön itt megadott elérhetőségeit, tároljuk az igény feldolgozása és felmerült kérdése megválaszolása érdekében. Ezeket az
adatokat nem továbbítjuk az Ön hozzájárulása nélkül, vagy kizárólag az Ön igényének teljesítése érdekében kezeljük.

Ezeket az adatokat a GDPR 6 cikk 1 (a) és (b) pontja alapján kezeljük, amennyiben kapcsolódnak az igényéhez, Ön
hozzájárult, egy szerződés teljesítéséhez vagy az előszerződés folyamatában szükséges. Minden más esetben az adatok
kezelése a hozzánk intézett igények hatékony teljesítését jelentő jogos érdek (GDPR 6. cikk 1 (f)), vagy amennyiben
szükséges, az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1 (a)) alapján történik, a hozzájárulás mindenkor visszavonható.

Az űrlapon közölt adatok mindaddig a birtokunkban maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, vissza nem vonja a
tárolásukhoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolása okafogyottá nem válik (pl. az Ön igényét feldolgoztuk). A kötelező
jogi előírások - különösen a tárolási időtartamok - nem változnak.

E-mail, telefon vagy fax útján továbbított igények

Amennyiben Ön e-mail, telefon vagy fax útján lép velünk kapcsolatba, az így keletkezett adatokat (név, igény) tároljuk, és az
Ön igényének teljesítése céljából kezeljük. Nem továbbítjuk ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül.

Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1 (b) alapján történik, amennyiben az Ön igénye egy szerződés teljesítéséhez
kapcsolódik vagy az előszerződés folyamatában szükséges. Minden más esetben az adatok kezelés a hozzánk intézett
igének hatékony feldolgozását jelentő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk 1 (f)),vagy amennyiben szükséges, az Ön
hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1 (a)) alapján történik, a hozzájárulás mindenkor visszavonható.

A kapcsolatfelvétel útján hozzánk küldött adatok mindaddig a birtokunkban maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését,
vissza nem vonja a tárolásukhoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolása okafogyottá nem válik (pl. az Ön kérését
feldolgoztuk).

A kötelező jogi előírások - különösen a tárolási időtartamok - nem változnak.

SÜTIK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK LISTÁJA

Sütik és webtárak listája
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Név Típs Tárolás időtartama (napok) Domain Domain Cél
__cf_bm Harmadik fél (állandó) 1 fonts.net Ismeretlen Ismeretlen
__cf_bm Harmadik fél (állandó) 1 vimeo.com Ismeretlen Ismeretlen
_hjAbsoluteSessionIn
Progress Közvetlen fél (állandó) 1 trox.at Hotjar Analitikák

_hjFirstSeen Közvetlen fél (állandó) 1 trox.at Hotjar Analitikák
_hjIncludedInPagevie  wSample Közvetlen fél (állandó) 1 trox.at Hotjar Analitikák
_hjIncludedInSession  Sample Közvetlen fél (állandó) 1 trox.at Hotjar Analitikák
_hjSession_1932564 Közvetlen fél (állandó) 1 trox.at Ismeretlen Ismeretlen
_hjSessionUser_19325  64 Közvetlen fél (állandó) 365 trox.at Ismeretlen Ismeretlen
_trox_session Közvetlen fél (állandó) 0 trox.at Ismeretlen Ismeretlen
active_basket_id Közvetlen fél (állandó) 7305 trox.at Ismeretlen Ismeretlen
anonymous_basket_id Közvetlen fél (állandó) 7305 trox.at Ismeretlen Ismeretlen
ARRAffinitySameSite Harmadik fél (állandó) 0 azurewebsites.net Microsoft Services Funktional
consent_preferences Közvetlen fél (állandó) 7305 trox.at Ismeretlen Ismeretlen
player Harmadik fél (állandó) 365 vimeo.com Vimeo Audio/Video-Player
recentproducts Közvetlen fél (állandó) 7305 trox.at Ismeretlen Ismeretlen
vuid Harmadik fél (állandó) 730 vimeo.com Vimeo Audio/Video-Player

Külső szolgáltatások áttekintése                                                               

Név Domain Forrás Cél
Akamai Technologies akamaized.net Akamai Technologies Webtár
Google Fonts fonts.googleapis.com Google Functional
Google Maps maps.googleapis.com Google External Content
Google Recaptcha recaptcha.net Google Interaction
Hotjar hotjar.com Hotjar Analytics
Microsoft Services azurewebsites.net Microsoft Functional
Monotype GmbH fonts.net Monotype Web-Storage
Vimeo vimeo.com Vimeo Audio/Video-Player
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