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Kezelt adatok köre: Cookie azonosító és IP cím. A böngészés folyamatosságának biztosításához szükséges
azonosító.
Adatkezelési folyamat: Funkcionális cookie-k és technikai azonosítók alkalmazása a honlap optimális
működése érdekében.
Érintettek: Honlap látogatók
Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e az adat, rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél:
A weboldalak működéséhez feltétlenül szükséges bizonyos technikai kódok, cookie-k elhelyezése a
felhasználó böngészőjében. Ezek alapvetően anonim adatok.
Jogalap:
Az adatkezelő jogos gazdasági érdeke, hogy a weboldala megfelelően működjön.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
Az adatkezelő számára fontos, hogy a webes felületeken is megjelenjen a minőség iránti elköteleződés, így a
látogatók a lehető legjobb minőségű tartalmat kapják. Az adatkezelő érdeke, hogy azok a felületek,
amelyeken a szervezetről, illetve szolgáltatásairól tájékozódnak, megfelelően tükrözzék az általunk képviselt
színvonalat. A funkcionális cookie-k ezt a célt szolgálják.
Az adatkezelés hatása az érintettre:
Az adatkezelés nincs jelentős hatással az érintettre.
Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Nem engedélyezte az érintett
betöltődését, mégis megtörtént.

a

cookie-k

Az érintett, mint természetes személy információs
önrendelkezési joga szerint saját adatai felett ő maga
rendelkezik.

Az adatkezelő válasza
A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges
cookie-k már az első látogatás során betöltődnek.
Ezt a felhasználó nem tudja befolyásolni.
Erről tájékoztatjuk az érintettet.
A technológia jelenlegi állása szerint a funkcionális
cookie-k alkalmazása természetes és mindennapos.
A látogatók előtt nem titkolt, hogy bármilyen honlap
felkeresésével kerülhet hasonló azonosító az
eszközeikre. Enélkül nem működik a böngésző. Az
adatok kizárólag a munkamenet végéig tárolódnak.

Az adatkezelés során betartandó jogi előírások:



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a tanács (EU) 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 2016/679. számú rendelete
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Biztosítékok, garanciák:




Az adatkezelés megkezdése előtt az érintett megfelelő tájékoztatást kap. Ezen kívül bármikor kérhet
információt az adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a lehető legrövidebb idő, maximum a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk.
Az érintett szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről tájékoztattuk.

Tiltakozás joga
Az érintett kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését, mely kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgáljuk. A döntéséről, illetve a
jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatjuk. Indokolt tiltakozás esetében megállapításra kerül, hogy az
érintett érdekei elsőbbséget élveznek.
Abban az esetben, amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, a közléstől számított 30 napon belül a
lakhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása
Az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről.
Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
gyakorolhatja.
Az adatkezelő gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. A
sérelem kockázatát a biztonsági garanciák, információbiztonsági intézkedések csökkentik.
Az érdekmérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az érintettek azonosító adatainak kezelése az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és arányos
mértékben történik, az érintett személyes jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal.
Az adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal működtethető a jelen dokumentumban elemzett feltételek
szerint.
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