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Adatkezelési tájékoztató 
 

 
Horváth-Boros Klára (6756 Tiszasziget, Vadkerti tér 11.) az általa kezelt személyes adatok tekintetében 
biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.  
 
A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és 
adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, azaz a 
https://www.kalcirecept.hu/ weboldalon hírlevélre Feliratkozók, a weboldalt Látogatók, a weboldalra 
Regisztrálók, valamint a webáruházon történő vásárlás során a Vásárlók a személyes adataik 
megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az Adatkezelő a megadott személyes 
adatokat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. 
 
Az Adatkezelő a Webáruházon keresztül vásárlást folytatók, továbbá a Honlapot meglátogató, valamint 
a hírlevélre feliratkozó Érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adatait az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által 
előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban kezeli. 
 
I. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 
 
Név: Horváth-Boros Klára 
Lakcím: 6756 Tiszasziget, Vadkerti tér 11. 
Telefonszám: +36 30 272 6367 
E-mail cím: kalcirecept@gmail.com 
Honlap: https://www.kalcirecept.hu/ 
 
II. Fogalommeghatározások 
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 
3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 
 
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
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6. „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 
kezeléséhez; 
 
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
 
A személyes adatok: 
 
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni 
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel 
a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az 
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 
 
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
 
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 
 
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok 
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig 
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak 
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is 
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 
 
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 
 
Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 
(„elszámoltathatóság”). 
 
Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. 
 
IV. Adatkezelések 
 
IV.1. Regisztráció 
 
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a Webáruházon történő vásárlás nem kötött 
előzetes regisztrációhoz, a regisztrációt követően a vásárlás nem kötelező.  
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy egy e-mail címhez csupán egy regisztráció tartozhat. A hibás vagy 
hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Az Adatkezelő 
fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje, továbbá 
kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze.  
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Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért 
minden felelősség az Érintettet terheli. 
 
Az adatkezelés célja: Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés biztosítása, 
kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés, technikai művelet 
végrehajtása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott 
hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a 
jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR  
6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján). 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, email cím, jelszó, a regisztráció időpontja, a regisztrációkori 
IP cím. 
 
Az Érintettek köre: a Honlapon regisztrált valamennyi Érintett. 
 
Az adatok megőrzésének ideje: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználó fiókjának 
végleges törléséig, melyet a Honlapon a ,,REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE” linkre kattintva tehet meg az 
Érintett. 
 
A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az Érintett által megadott bármely 
személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az 
Érintettet.  
 
Az adattárolás módja: elektronikus. 
 
Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 
 
Adatfeldolgozó: Nethely Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29., Cjk.: 01-09-961790) 
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység tárhelyszolgáltatás. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk 
létrehozni. 
 
IV.2. Vásárlás a Webáruházon keresztül 
 
A Felhasználóknak a Webáruházon történő vásárlása nem kötött előzetes regisztrációhoz.  
 
Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a 
megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, kapcsolatfelvétel, a vásárlásról szabályszerű  
számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a 
bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának 
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, technikai művelet végrehajtása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az 
Érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött 
adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az Érintett mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő 
mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja 
a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre: számlázási név (vezetéknév, utónév), e-mail cím, telefonszám, számlázási cím 
(irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím). 
 
Az Érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló valamennyi Érintett. 
 
Az adatok megőrzésének ideje: a számla kiállítása évének utolsó napját követő nyolcadik év utolsó 
napjáig. 
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Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Érintett törlési kérelméig tart. Az 
Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, 
elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-
mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli 
bizonylatok esetében, hiszen nyolc évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 
 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható 
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 
 
Adattovábbítás: a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel Érintett, az alábbi adatok az alábbi 
Adatkezelőknek kerülnek továbbításra. 
 
Adatkezelő: 
 
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 
Cégjegyzékszám: 13-09-111755 elérhetőség: info@gls-hungary.com) 
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása, 
Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím) 
Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az 
Érintett az egyik szerződő fél. 
 
Adatfeldolgozók: 
 
a) Billingo Technologies Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6., Cjk.: 01-10-140802) 
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges 
rendszer szolgáltatása 
b) Nethely Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29., Cjk.: 01-09-961790) 
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás. 
 
IV.3. Hírlevél küldése, direktmarketing 
 
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az 
Érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az Érintett a jelen tájékoztató 
rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez 
szükséges személyes adatait kezelje. 
 
Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a 
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről az üzenetben lévő linkre 
kattintva iratkozhat le. 
 
Jelen tájékoztató keretében felhívom a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelőnek 
a szerződés teljesítéséhez igénybe vett teljesítési segédje (GLS), illetőleg a szerződés teljesítése 
céljából igénybe vett egyéb adatfeldolgozója (Billingo Technologies Zrt. (https://www.billingo.hu/) a 
szerződés teljesítésével, és a Webáruház működtetésével kapcsolatban rendszerüzeneteket, a 
regisztráció, illetve a megrendelés visszaigazolásáról, és a kiszállítással kapcsolatos egyéb 
információkat tartalmazó elektronikus és SMS üzeneteket, illetőleg az elektronikus számlát tartalmazó 
üzenetet küldhetnek a felhasználóknak az általuk megadott email címre. Ezekkel kapcsolatban felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy, ezen üzenetek nem minősülnek reklám célú üzeneteknek, így ezek nem 
tartoznak a Reklámtv. hatálya alá, így azokhoz az Érintett hozzájárulására nincs szükség. Erre 
tekintettel a jelen tájékoztató következő  
pontjai ezekre az üzenetekre nem vonatkozik. 
 
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldése az Érintett részére, 
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.  
 



– 5 –  

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott 
hozzájárulása, amelyet a Felhasználó a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján ad meg            
(a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján). 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, igényelt receptkategória (azaz annak ténye, 
hogy Önt klasszikus vagy diétás receptek érdeklik),  hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás, 
IP cím. 
 
Az Érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe 
veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett. 
 
Az adatok megőrzésének ideje: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a hírlevél alján 
található leiratkozásra kattintással tehet meg. 
 
Hírlevél küldésére való feliratkozása esetén az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása 
során megadott személyes adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik, a hírlevél láblécének alján 
található ,,Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel 
nem keresi meg Önt. Ön bármikor, feltétel nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását 
visszavonhatja. 
 
Az adattárolás módja: elektronikus. 
 
Adattovábbítás: a jelen fejezetben foglalt adatkezeléssel Érintett adatok továbbítására nem kerül sor. 
 
Adatfeldolgozók: 
 
a) Nethely Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29., Cjk.: 01-09-961790) 
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás. 
b) Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.) 
Az Adatfeldolgozó tevékenysége: hírlevelek kiküldése, leiratkozások automatizált kezelése. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kedvezményekkel, akciókkal 
kapcsolatos tájékoztató levelek kizárólag az Érintett adatai, és a hozzájárulása megadását követően 
küldhető.  
 
IV.4. Cookie-k 
 
Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos 
esetben külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő 
együttműködik. 
 
A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját 
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak 
érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak 
megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban  
rögzített célra használja fel. 
 
A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és 
általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban 
rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. 
Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében 
tájékoztatja a Felhasználókat. 
 
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot 
(ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének 
biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. 
A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a 
cookie-k alkalmazását tiltsa. Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § 
(4) bekezdésére - „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak 
az Érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - 
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tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”- 
amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket 
az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a weboldal tartalma 
nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta 
„korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben 
lesznek elérhetők. 
 
A weboldalon Google-cookie-k segítségével kerülnek megjelenítésre hirdetések. 
 
Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg: 
 

 Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie 
 
A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, 
céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet 
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató 
számítógépéről. 
 

 Állandó vagy mentett cookie 
 
Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül 
meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén 
tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. 
 

 Belső és külső cookie-k 
 
Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső 
cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az Érintett honlapba befűzött 
kód, külső sütiről van szó. 
 
A sütik jóváhagyása 
 
Amikor számítógépről, mobiltelefonról, vagy táblagépről felkeresi a weboldalamat, akkor felugró 
üzenetben a jóváhagyását kérem a sütik elhelyezéséhez. 
 
Amennyiben nem szeretné, hogy sütik kerüljenek elhelyezésre készülékén, kérem, állítsa be a 
böngésző Beállításaiban a sütik tiltását. Ebben az esetben a weboldal egyes funkciói nem működnek 
megfelelően (közösségi oldalakról  – Facebook, Youtube – beágyazott  videók, közösségi megosztás 
gombok, Facebook Page Plugin, statisztika, hirdetések stb.). 
 
A sütik fogadásának letiltásáról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az 
alábbi oldalakon olvashat: 
 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=hu_HU 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html 
 
A sütik beállításainak kezelése 
 
Abban az esetben, ha korábban hozzájárult a sütik használatához, de tovább már nem szeretne, akkor 
a böngésző beállításaiban letilthatja a sütiket, és törölheti a korábban engedélyezett és elhelyezett 
sütiket is. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap egyes funkciói nem működnek megfelelően. 
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Az alábbi cookie-kat használom harmadik fél által: 
 
Google Analytics – analitika 
Google Adsense – hirdetések 
 

 Google Analytics cookie 
 
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának 
elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges 
fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, 
segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. 
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön 
IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja 
ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze 
ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. 
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, 
telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google 
Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt 
a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a 
tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. 
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény 
telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 
 
A Google Analytics adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat: 
 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
 

 Google Adsense cookie 
 
A weboldalon hirdetések kerülnek megjelenítésre, melyeket a Google Adsense hirdetési rendszere 
biztosít számomra. A Google Adsense a felhasználók adatai alapján a számukra leginkább releváns 
hirdetéseket jeleníti meg, ehhez adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó látogatókról. 
 
A Google Adsense adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat: 
 
http://www.google.com/adsense 
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
 
V. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai   
 
A tájékoztatás kéréséhez való jog   
Ön a jelen Adatkezelési tájékoztató I. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül 
írásban  tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, 
valamint az  adatkezelés korlátozását.   
Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés 
céljáról,  jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel  összefüggő tevékenységéről, továbbá az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, 
valamint az  Adatkezelő által megtett intézkedésekről.   
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Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)   
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a  személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos alábbi 
információkhoz  hozzáférést kapjon:  
  
 adatkezelés célja,   
 az Érintett személyes adatok kategóriái,   
 az adatkezelés időtartama,   
 arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,   
 az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,   
 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.   
 
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)  
Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti  a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)   
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
Önre  vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – 
egyebek  mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
  
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)   
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-
ban  meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson 
kívül  más műveletet az adattal ne végezzen.   
Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg  megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett 
jogos  indokaival szemben.   
 
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)   
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 
vonatkozó  személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, illetve Ön a hozzájárulást 
visszavonta és  nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy  ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni  kell.   
 
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)   
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt  akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 
ha  jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) 
fennállnak.   
 
Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)   
Amennyiben a személyes adatinak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, úgy 
Ön  bármikor, ingyenesen jogosult tiltakozni személyes adatai ilyen célból történő kezelése ellen. 
Ilyen  esetben az Adatkezelő köteles az ilyen célú adatkezelést haladéktalanul megszüntetni és a 
tiltakozás  tárgyában legkésőbb 15 napon belül Önnek érdemben válaszolni. Az Adatkezelőnek a 
jelen  Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeinek bármelyikére küldött 
ilyen  nyilatkozatával gyakorolhatja 
 
VI. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága: 
 
Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket: 

 amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét, 
 a közölt személyes adatokat kizárólag az arra jogosultak ismerhessék meg. 
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Az Adatkezelő továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.  
 
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi 
szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a 
kezelt adat: 
 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); 
 hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 
 változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 
 csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett 

legyen (adat bizalmassága). 
 
VII. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk 
 
Ön a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, 
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségeken 
élhet: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: https://www.naih.hu 
 
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak 
közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat 
jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti 
bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, 
valamint a megadott személyes adatainak kezelésével összefüggésben észrevétele, kifogása van, 
akkor az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató I. pontjában megadott elérhetőségeken áll 
rendelkezésre. 
 
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és 
adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon 
más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, illetve az Adatkezelőn kívüli harmadik 
személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általam 
közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. 
 
Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, 
szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon 
található hivatkozás vezet. 
 
Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában 
foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget 
nem vállal. 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. 
 
2023. január 12. 


