Adatvédelmi Tájékoztató

A Ritmo Brazil Kft. (Cégjegyzékszám: 17-09-011580, Adószám: 23347926-1-17, Székhely:
7067 Varsád, Ady Endre u. 252, a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő), mint adatkezelő az
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) Általános Adatvédelmi
Rendelete [a továbbiakban: Rendelet], 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 nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a
https://www.festokoz.hu weboldalon üzemeltetett weboldal kapcsán megvalósuló
adatkezelésekről.
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: Ritmo Brazil Kft.
Székhely: 7067 Varsád, Ady Endre u. 252
Képviselő: Vieira Lívia
Email: hello@festokoz.hu
Telefon: 0630-233-9284

Általános adatkezelési alapelvek
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési
alapelvei a Rendelet mellett összhangban vannak a következő adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal:
1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”)
2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény („Grtv.”)
A Szolgáltató elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a

látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és a következő elvek betartásával megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja:
1. Jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság.
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni
2. Célhoz kötöttség
Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Például amennyiben a személyes
adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától más célra kívánja felhasználni, erről az
Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
3. Adattakarékosság
Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk
4. Pontosság
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.
5. Korlátozott tárolhatóság
A tárolásnak 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.
6. Integritás és bizalmas jelleg
Az adatkezelést 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.

7. Elszámoltathatóság
Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására.

Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, a természetes személyre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és
tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és
törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
megakadályozása is.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve
a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás
helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges.
Felhasználó: az Adatkezelő oldalait meglátogató, azok szolgáltatásait igénybe vevő bármely
személy.
Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát
bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére.

A kezelt személyes adatok köre
1. Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla
kiállításához szükséges.
2. E-mail cím: Kapcsolattartás, megrendelés
3. Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések
hatékonyabb egyeztetése.
4. Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
5. Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.
6. A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
7. A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.
Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát
rendelkezésünkre,
illetve
ehhez az
adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve
adatfelhasználáshoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárul.
Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
A honlap meglátogatása során a Szolgáltató szervere bizonyos adatokat automatikusan,
rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató
Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma,
számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Szolgáltató oldalait elérte,
azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap
eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott
gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok
kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Szolgáltató az adatokat harmadik
személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően történik.
Amennyiben személyes adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, akkor azokat a törvényes
kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem

adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön
hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.
A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai és a felhasználók
tekinthetnek bele.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató által üzemeltetett oldalakon történő
1. regisztráció
2. hírlevélfeliratkozás
3. vásárlás
4. vagy bármely egyéb felhasználói művelet során a megfelelő tájékoztatáson alapuló,
önkéntesen kitöltött űrlap
Az adatkezelés célja a Szolgáltató oldalain elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételétől eltérő célokra nem
használja fel.
A Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja
1. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése GDPR (47) szerint:
"Az adatgyűjtés célja regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás,
újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú
kezelése GDPR (47) szerint.

"(47) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik –
vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az
érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről
lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az
adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele...Személyes
adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető."
2. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése
3. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
4. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja a vonatkozó.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés:
a) az Ön hozzájárulásán alapul
b) köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni
c) az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését
feldolgozni

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdő időpontja a Szolgáltató oldalain található bármely regisztrációs űrlap
kitöltésének és egyben jelen szabályzat elfogadásának időpontja. A regisztrációt követően a
Felhasználó adatait jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, adatbázisunkban tároljuk.
A regisztráció során megadott Felhasználói adatokat a regisztráció érvényességéig tároljuk.
Amint megszűnik a felhasználó hozzáférése az oldalhoz, adatait töröljük. A törlés időpontja a
Felhasználó leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított minimum 1, de
legfeljebb 10 munkanap. Törlés után a Felhasználó minden személyes adata törlésre kerül,
kivéve a törvény által kötelezően tárolandó adatokat. Továbbá bűncselekmény gyanúja vagy
polgári jogi felelősség gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás
időtartamára megőrizni.
Az adatkezelés időtartama a számviteli bizonylatok esetében eltérő, hiszen a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő egyéb adatok a
keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig kerülnek tárolásra a szerveren. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen adatok semmilyen
formában nem kapcsolhatóak össze egyéb személyes felhasználói adatokkal.

Rendelkezés személyes adatokkal
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését.
Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes
adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság
vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
(továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
Szolgáltató köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor
megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
Regisztrálásuk törlését a Felhasználók a hello@festokoz.hu e-mail címen jelezhetik, írásos
formában vagy a Szolgáltató levelezési címére, tértivevényes-ajánlott levélben. Személyes
adatok törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi, törölt adatok
nem állíthatók helyre.

Adatfeldolgozók
Online bankkártyás fizetés (Barion)
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Ügyfélszolgálat: hello@barion.hu, +36 1 464 7099
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25353192-2-43
Adatvédelmi nyilvántartó azonosító: NAIH-73794/2014
MNB Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | MNB E-pénz kibocsátó intézmény azonosító:
25353192
Tárhelyszolgáltató: Sense/Net Zrt.; 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épüket 5. emelet 5.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
4. Az érintettek köre: Az online bankkártyás vásárlást kérő valamennyi érintett, aki fizetéskor
Barion bankkártyás fizetési módot választ.
5. Az adatkezelés célja: Az online bankkártyás fizetés lebonyolítása, a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések
ellenőrzése).
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig
tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4. Tel: +36 1 789 2 789
Email: support@tarhely.eu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató
felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adattovábbítás
A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat
továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása,
valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket
(cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor
kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az
adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.
A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is.
Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók
számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá
biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések
megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú
biztosítását.

A Szolgáltató a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt
eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
1. a látogató által használt IP cím
2. a böngésző típusa
3. a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
időpontja

látogatás

4. a meglátogatott oldal, funkció vagy szolgáltatás.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket,
de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az
automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
2. Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
3. Microsoft Internet Explorer 11:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
4. Microsoft Internet Explorer 10:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10-win-7
5. Microsoft Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-9
6. Microsoft Internet Explorer 8:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-8
7. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
8. Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.
A Szolgáltató honlapján alkalmazott sütik:
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen
és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat,
így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató
aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a
sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal
kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók
össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók
át harmadik személy számára.
2.1. Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás
hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának
kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google
Analytics
sütik
erről
itt
tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/ collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/
2407785?hl=hu

Az adatkezelési szabályzat módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot – előzetes értesítés mellett –
egyoldalúan módosítsa. Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítést követő
használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Adatvédelmi biztonsági irányelvek
A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat a Szolgáltató az érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag a szolgáltatások
igénybevételéhez kötötten használja fel.
Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató a tárolt személyes adatokat a szolgáltat ás
igénybevételének biztosításától eltérő célra kívánja felhasználni, a Felhasználót az eltérő
adatkezelési célról tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetve
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást bármikor megtagadja. Az e rendelkezés
alapján kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így
rendelkezik.
A Szolgáltató, mint adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználók adataihoz a jelen szabályzatban
meghatározottakon kívül más nem fér hozzá, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben
a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes
adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem
vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe
kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidens esetén
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó
egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné
teszik az adatokat
2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg
3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi Incidens bejelentése
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55.

cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására
szolgáló indokokat is.
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