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I. Az adatkezelő neve és címe 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), a tagállamok egyéb nemzeti 

adatvédelmi jogszabályai, valamint egyéb adatvédelmi szabályozások céljaival 

összhangban a felelős adatkezelő: 

IFCO Management GmbH 

Zugspitzstraße 7 

82049 Pullach 

Deutschland 

+49 89 744 91 0 

privacy@ifco.com 

www.ifco.com 

II. A kijelölt adatvédelmi tisztviselő neve és címe 

Kijelölt adatvédelmi tisztviselő: 

DataCo GmbH 

Dachauer Str. 65 

80335 München 



 

 

 

Germany 

+49 89 7400 45840 

www.dataguard.de 

 

III. Az adatkezelésre vonatkozó általános információk 

1. A személyes adatok kezelésének hatóköre 

Általában csak olyan mértékben dolgozzuk fel felhasználóink személyes adatait, 

amennyire az egy működő weboldalnak saját tartalmaink, szolgáltatásaink révén történő 

biztosításához szükséges. A személyes adatok rendszeres kezelése csakis a felhasználó 

beleegyezésével történik. Kivételek lehetnek az olyan az esetek, amikor a hozzájárulás 

előzetes beszerzése technikailag nem lehetséges, illetve amikor az adatkezelést jogszabály 

teszi lehetővé. 

2. Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett személynek adatkezeléshez történő hozzájárulása megszerzésének jogalapja a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja.  

Ami az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelést illeti, amelyben az érintett az 

egyik fél, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz b) pontja. Ez 

olyan adatkezelési műveletekre is vonatkozik, amelyek a szerződéskötést megelőző 

tevékenységek elvégzéséhez szükségesek. 

Ha a személyes adatok feldolgozására azért van szükség, hogy cégünk a rá háruló jogi 

kötelezettségeknek eleget tegyen, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. 

szakasz c) pontja.  

Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

1. szakasz d) pontja.  

Ha az adatfeldolgozás cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, és ezen érdekekkel szemben az érintett alapvető jogai és szabadságai nem 

élveznek elsőbbséget, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz c) 

pontja.  

3. Az adattárolás időtartama és az adatok törlése 

https://ppg.dataguard.de/privacy_policies/www.dataguard.de


 

 

 

Amint az adattárolás célja teljesült, az érintett személyes adatai törlésre vagy korlátozásra 

kerülnek. További tárolásra kerülhet sor, ha azt az európai vagy nemzeti jogalkotó az 

olyan uniós rendeletekben, jogszabályokban vagy egyéb vonatkozó rendeletekben előírta, 

amelyeknek az adatkezelő a hatálya alá tartozik. Az adatok abban az esetben is 

korlátozásra vagy törlésre kerülnek, ha a fent említett jogszabályok által meghatározott 

tárolási időszak lejár, kivéve, ha az adatok tárolását az adott szerződés megkötése vagy 

teljesítése céljából meg kell hosszabbítani. 

IV. Az érintett jogai 

Amennyiben az Ön személyes adatait feldolgozzák, Ön a GDPR értelmében érintett 

személynek minősül, és az alábbi jogokkal rendelkezik: 

1. A tájékoztatáshoz való jog 

Ön kérheti az adatkezelőtől annak megerősítését, hogy az Ön személyes adatait kezeli-e. 

Amennyiben kezeli, úgy Ön az adatkezelőtől az alábbi információkra vonatkozóan 

tájékoztatást kérhet: 

1. A személyes adatok kezelésének céljáról; 

2. A kezelt személyes adatok kategóriáiról; 

3. Azon címzettekről, illetve a címzettek kategóriáiról, akikhez az Önre vonatkozó 

személyes adatokat továbbították vagy még mindig továbbítják; 

4. Az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartamáról, illetve ha a konkrét 

információ nem áll rendelkezésre, a tárolás időtartamának meghatározására 

vonatkozó kritériumokról; 

5. Azon jogáról, hogy a vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését 

kérheti, azon jogáról, hogy az adatkezelő általi adatkezelést korlátozhatja, illetve 

az ilyen adatkezelés kifogásolásához való jogáról; 

6. Azon jogáról, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be; 

7. Az adatok forrására vonatkozó összes rendelkezésre álló információról, ha a 

személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik; 

8. Arról, hogy történik-e a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált 

döntéshozatal a profilalkotást is ideértve, valamint bizonyos esetekben, érthető 

információkat kérhet az adatkezeléshez használt adatfeldolgozó rendszerre 

vonatkozóan, valamint hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 

érintettre nézve milyen szándékolt következményekkel bír.  



 

 

 

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatait továbbítják-e 

harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek. Ebben az összefüggésben Ön a GDPR 

46. cikkének megfelelően kérheti az adattovábbításra vonatkozó megfelelő garanciákat.  

2. A helyesbítéshez való jog 

Önnek joga van az adatkezelőtől az adatok helyesbítését és/vagy kiegészítését kérni, ha a 

feldolgozott személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. Az adatkezelőnek 

haladéktalanul helyesbítenie kell az adatokat. 

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön az alábbi feltételek mellett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: 

o Ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

o Ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

o Ha az adatkezelőnek vagy képviselőjének már nincs szüksége a személyes 

adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényt tart azokra jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

o Ha Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és 

még nem nyert megállapítást, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.  

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozták, az ilyen 

személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

Ha a fenti feltételek szerint a feldolgozást korlátozták, az adatkezelő a korlátozás feloldása 

előtt tájékoztatja Önt. 

4. A törléshez való jog 

a) Törlési kötelezettség 

Ha személyes adatainak azonnali hatállyal történő törlését kéri az adatkezelőtől, az 

adatkezelő köteles ezt haladéktalanul megtenni, amennyiben az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 



 

 

 

1. Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 

amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték; 

2. Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakaszának a) pontja vagy a 9. cikk 

(2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező 

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

3. Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, feltéve, 

hogy az adatkezelésre jogos érdek alapján került sor, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) 

bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;  

4. Az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték. 

5. Az Ön személyes adatainak törlése az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jogban előírt jogi kötelezettséget ró; 

6. Az Ön személyes adatainak gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 

került sor.  

b) Harmadik felek tájékoztatása 

Ha az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánossá tette, és a GDPR 17. cikk (1) bekezdés 

alapján azokat törölnie kell, úgy köteles megfelelő intézkedéseket (a műszaki jellegűeket 

is ideértve) tenni annak érdekében, hogy az ilyen személyes adatokat kezelő 

adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy az érintett kezdeményezte a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését, és ennek során figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 

technológiát és a törlés végrehajtásának költségeit.  

c) Kivételek 

A törléshez való jog nem létezik, amennyiben az adatkezelés az alábbiak valamelyike miatt 

szükséges: 

1. a szólás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

2. a személyes adatok kezelését előíró, a képviselőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a 

képviselőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) 

bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 



 

 

 

(1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy súlyosan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5. A tájékoztatáshoz való jog 

Amennyiben Önnek joga van az adatkezelő általi adatfeldolgozás helyesbítésére, törlésére 

vagy korlátozására, az adatkezelő köteles minden olyan címzettet tájékoztatni valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 

adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. 

Ön fenntartja annak jogát, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon az Ön adatainak 

címzettjeiről. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, szabványos, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön 

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: 

1. 1. az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

1. szakasz b) pontja szerinti szerződésen alapul; és  

2. az adatkezelés automatizált módon történik. 

E jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje 

a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz e) vagy f) pontján alapuló 

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  



 

 

 

Az adatkezelő ilyen esetben nem kezelheti tovább a Önre vonatkozó személyes adatokat, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok reklámcélból 

történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen levelezéshez 

kapcsolódik. 

Ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célokból történő adatkezelés ellen, személyes 

adatait a továbbiakban nem kezeljük ilyen célból. 

A 2002/58/EK irányelvtől függetlenül az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki 

előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

8. Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga 

Önnek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a jóváhagyás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna 

vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha a döntés: 

1. Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

3. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

E döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikk (1) 

bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének 

a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.  



 

 

 

Az (1) és (3) bekezdésben említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő 

intézkedéseket tenni az Ön mindazon jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelme érdekében – beleértve az adatkezelőtől vagy annak képviselőjétől 

való segítségnyújtáshoz való jogot is –, amelyek az Ön véleményének kifejtésére és a 

döntéssel szembeni kifogás emelésére irányulnak. 

10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy 

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – az állandó lakhelye, a munkahelye vagy a 

feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni a 

panaszost a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve 

azt is, hogy a GDPR 78. cikke alapján a panasztevő jogosult bírósági jogorvoslattal élni.  

V. A weboldal biztosítása és naplófájlok létrehozása 

1. Az adatkezelés leírása és hatóköre 

Minden alkalommal, amikor weboldalunkat megnyitják, a rendszerünk automatikusan 

adatokat és lényeges információkat gyűjt a hívó eszköz számítógépes rendszeréből. 

Az adatgyűjtés az alábbi adatokat érinti: 

o Használt böngészőtípus és verzió 

o A felhasználó operációs rendszere 

o A felhasználó internetszolgáltatója 

o A hozzáférés dátuma és időpontja 

o Weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere hozzáfért cégünk weboldalához 

o Weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a cégünk weboldalán keresztül 

megnyitott 

Az adatok a rendszerünk naplófájljaiban is tárolódnak. A gyűjtött adatok körébe nem 

tartozik bele a felhasználó IP-címe, vagy más olyan adat, amely lehetővé teszi az 

adatoknak egy adott felhasználóhoz történő hozzárendelését. Az adatokat nem tároljuk 

együtt a felhasználó egyéb személyes adataival. 

2. Az adatkezelés célja 



 

 

 

A naplófájlokban történő adattárolás a weboldal funkcióinak biztosítása érdekében 

történik. Az adatok a weboldal optimalizálását, valamint informatikai rendszereink 

biztonságát is szolgálják. Az adatokat üzletszerzési céllal nem elemezzük. 

A fent említett célok érdekében cégünknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) 

pontja értelmében jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez.  

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az ideiglenes adattárolás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja.  

4. Az adattárolás időtartama 

Amint az adatokra az adatgyűjtés céljának eléréséhez már nincs szükség, törlésre kerülnek. 

Az adattárolás akkor ér véget, amikor a weboldal rendelkezésre bocsátására irányuló 

adatgyűjtés befejeződik. 

5. Kifogás és eltávolítás 

A honlap rendelkezésre bocsátásához szükséges adatgyűjtés, valamint az adatoknak a 

naplófájlokban történő tárolása alapvető fontosságú a honlap működése szempontjából. 

Ezért a felhasználó a fent említett folyamatok ellen nem emelhet kifogást. 

VI. Cookie-k használata 

1. Az adatkezelés leírása és hatóköre 

Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek a felhasználó 

számítógépes rendszerének internetböngészőjében tárolódnak. Ha a felhasználó megnyit 

egy weboldalt, a felhasználó operációs rendszerén egy cookie kerülhet eltárolásra. A 

cookie-k olyan karakterláncokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a böngésző egyedi 

azonosítását a weboldal újbóli megnyitásakor. 

A cookie-kat arra használjuk, hogy weboldalunkat még inkább felhasználóbaráttá tegyük. 

Weboldalunk egyes elemei megkövetelik, hogy a hívó böngészőt még egy oldalváltást 

követően is azonosítani tudjuk. 

A cookie-k az alábbi adatokat tárolják és továbbítják: 

1. Nyelvi beállítások 

2. Bejelentkezési adatok 



 

 

 

Weboldalunkon is használunk cookie-kat, amelyek lehetővé teszik, hogy felhasználóink 

böngészési szokásait elemezzük. 

Ennek eredményeként az alábbi adatok kerülnek továbbításra: 

1. A weboldal funkcióinak használata 

2. Országválasztás 

Az így gyűjtött felhasználói adatokat különféle műszaki eljárások során álnévvel látjuk el. 

Ezért az adatokat innentől már nem lehet a webhelyet elérő felhasználóhoz hozzárendelni. 

Az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználók egyéb személyes adataival. 

Weboldalunk megnyitásakor a felhasználót tájékoztatjuk a cookie-k elemzési célokra 

történő felhasználásáról, és a hozzájárulását kérjük az ebben az összefüggésben használt 

személyes adatainak kezeléséhez. Ebben az összefüggésben hivatkozunk a jelen 

adatvédelmi szabályzatra is. 

2. Az adatkezelés célja 

A műszaki célú cookie-k használatának célja, hogy a felhasználók számára megkönnyítsék 

a weboldalak használatát. Weboldalunk egyes funkcióit cookie-k használata nélkül nem 

lehet biztosítani. Ezek megkövetelik, hogy a böngésző egy oldalváltást követően is 

azonosítható legyen. 

Cookie-kra van szükségünk a következő alkalmazásokhoz: 

1. Nyelvi beállítások alkalmazása 

2. Országválasztás 

A műszaki célú cookie-k által gyűjtött felhasználói adatok nem használhatók felhasználói 

profilok létrehozására. 

Az elemzési célú cookie-kat weboldalunk minőségének és tartalmának javítása céljából 

használjuk. Az elemzési célú cookie-k segítségével szerzünk információt arra vonatkozóan, 

hogyan használják felhasználóink a weboldalt, és ezáltal tudjuk folyamatosan optimalizálni 

ajánlataikat. 

Az olyan cookie-kat, amelyek nem technikai célból szükségesek, a weboldal statisztikai 

elemzéséhez, valamint üzletszerzési célokra használjuk. 

Ebben az esetben cégünknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja értelmében 

jogos érdeke fűződik a személyes adatok kezeléséhez.  



 

 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok műszaki célú cookie-k használatával történő kezelésének jogalapja a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja.  

Amennyiben a felhasználó hozzájárult az adatkezeléshez, úgy a személyes adatok 

elemzési célú kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja.  

4. A tárolás időtartama, a kifogás és az eltávolítás lehetősége 

A cookie-k a felhasználó eszközén tárolódnak, és a felhasználó továbbítja azokat a 

webhelyünkre. Ezért Ön mint felhasználó is teljes ellenőrzést gyakorol a cookie-k 

használata felett. A cookie-k átvitelét az internetböngésző beállításainak módosításával 

letilthatja vagy korlátozhatja. A már elmentett cookie-k bármikor törölhetők. Ez akár 

automatikusan is történhet. Ha a cookie-k a weboldalunk számára nincsenek 

engedélyezve, úgy előfordulhat, hogy a weboldalnak nem minden funkciója használható 

teljes mértékben. 

Ha Ön a Safari böngésző 12.1-es vagy újabb verzióját használja, a cookie-k hét nap után 

automatikusan törlődnek. Ez az opt-out cookie-kra is vonatkozik, amelyek a követési 

mechanizmusok használatának megakadályozását szolgálják. 

VII. Hírlevél 

1. Az adatkezelés leírása és hatóköre 

Ön a weboldalunkon ingyenesen feliratkozhat cégünk hírlevelére. Amikor a hírlevélre 

feliratkozik, a beviteli adatmezők adatai elküldésre kerülnek cégünkhöz. 

1. E-mail cím 

2. Vezetéknév 

3. Utónév 

4. Ország 

A hírlevelek küldésére vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban semmilyen adatot nem 

továbbítunk harmadik felek részére. Az adatok kizárólag a hírlevél elküldése céljából 

kerülnek felhasználásra. 

2. Az adatkezelés célja 

A felhasználó e-mail címének gyűjtése arra szolgál, hogy a hírlevelet el tudjuk juttatni a 

címzetthez. 



 

 

 

A további személyes adatoknak a regisztrációs folyamat során történő gyűjtésének célja, 

hogy a szolgáltatásokkal vagy a használt e-mail címmel történő visszaéléseket 

megelőzzük. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

A felhasználónak a hírlevélre történő regisztrálását követően a cégünk által végzett 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja, ha a felhasználó 

ehhez hozzájárult.  

4. Az adattárolás időtartama 

Amint az adatokra az adatgyűjtés céljának eléréséhez már nincs szükség, törlésre kerülnek. 

A felhasználó e-mail címe tehát mindaddig tárolódik, amíg a hírlevélre való feliratkozás 

aktív. 

A regisztrációs folyamat során gyűjtött egyéb személyes adatok általában hét nap 

elteltével törlésre kerülnek. 

5. Kifogás és eltávolítás 

A hírlevélre való feliratkozását az érintett bármikor törölheti. Ebből a célból minden 

hírlevél tartalmaz egy lemondási hivatkozást. 

Ezen keresztül a regisztrációs folyamat során gyűjtött személyes adatok tárolásához való 

hozzájárulást is vissza lehet vonni. 

VIII. Kapcsolattartás e-mailben 

1. Az adatkezelés leírása és hatóköre 

Ön a honlapunkon megadott e-mail címen keresztül tud kapcsolatba lépni cégünkkel. 

Ebben az esetben tárolásra kerülnek az felhasználónak az e-mailben továbbított 

személyes adatai. 

Az adatokat kizárólag a levelezés feldolgozására használjuk fel. 

2. Az adatkezelés célja 

Amennyiben Ön e-mailben lép kapcsolatba velünk, ez egyben az adatkezeléshez 

szükséges jogos érdeket is jelenti. 



 

 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Amennyiben a felhasználó hozzájárult, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja.  

Az e-mail küldése során továbbított adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja. Ha az e-mailben történő kapcsolatfelvétel célja szerződés megkötése, 

úgy az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.  

4. Az adattárolás időtartama 

Amint az adatokra az adatgyűjtés céljának eléréséhez már nincs szükség, törlésre kerülnek. 

Az e-mailben küldött személyes adatok esetében ez akkor történik meg, amikor az adott 

beszélgetés a felhasználóval lezárult. A beszélgetés akkor ér véget, amikor a 

körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügyet megnyugtató módon 

lezárták. 

A küldési folyamat során gyűjtött további személyes adatok legkésőbb hét nap elteltével 

törlésre kerülnek. 

5. Kifogás és eltávolítás 

A felhasználónak bármikor lehetősége van személyes adatainak kezeléséhez adott 

hozzájárulását visszavonni. Amennyiben a felhasználó e-mailben lép kapcsolatba 

cégünkkel, személyes adatainak tárolása ellen bármikor kifogással élhet. Ebben az esetben 

a beszélgetés nem folytatható. 

Küldjön e-mailt a privacy@ifco.com címre. 

Ebben az esetben a kapcsolat létrehozása során tárolt összes személyes adat törlésre 

kerül. 

IX. Kapcsolatfelvételi űrlap 

1. Az adatkezelés leírása és hatóköre 

Cégünk weboldalán elérhető egy Kapcsolatfelvételi űrlap, amely elektronikus 

kapcsolattartáshoz használható. Ha egy felhasználó használja ezt a lehetőséget, a beviteli 

mezőkben megadott adatok továbbításra kerülnek cégünkhöz, ahol azokat tároljuk. 

Az üzenet elküldésekor a következő adatok is tárolásra kerülnek: 



 

 

 

1. E-mail cím 

2. Vezetéknév 

3. Utónév 

4. Telefonszám/mobilszám 

5. A kapcsolatfelvétel dátuma és időpontja 

6. Cég 

7. Tárgy 

8. Üzenet 

A küldési folyamat részeként az Ön adatainak kezeléséhez az Ön hozzájárulását kérjük, és 

hivatkozás történik a jelen Adatvédelmi szabályzatra is. 

A másik lehetőség a cégünkkel való kapcsolatfelvételre, ha üzenetet küld a megadott e-

mail címre. Ebben az esetben tárolásra kerülnek az felhasználónak az e-mailben 

továbbított személyes adatai. 

Az adatokat kizárólag a levelezés feldolgozására használjuk fel. 

2. Az adatkezelés célja 

A beviteli mezőkben megadott személyes adatok kezelése kizárólag a kapcsolatfelvétel 

céljából szükséges. Ha e-mailen keresztül lép kapcsolatba cégünkkel, ugyanez képezi 

cégünknek az adatkezeléshez szükséges jogos érdekét. 

A küldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlappal való 

visszaélések megelőzését, valamint informatikai rendszereink biztonságát szolgálják. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Amennyiben a felhasználó hozzájárult, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés 1. szakasz a) pontja.  

Az e-mail küldése során továbbított adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés 1. szakasz f) pontja. Ha az e-mailben történő kapcsolatfelvétel célja szerződés 

megkötése, úgy az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz b) 

pontja.  

4. Az adattárolás időtartama 

Amint az adatokra az adatgyűjtés céljának eléréséhez már nincs szükség, törlésre kerülnek. 

A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli mezőiben és az e-mailben elküldött személyes adatok 

esetében ez akkor történik meg, amikor az adott beszélgetés a felhasználóval lezárult. A 



 

 

 

beszélgetés akkor ér véget, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a 

kérdéses tényeket megnyugtató módon tisztázták. 

A küldési folyamat során gyűjtött további személyes adatok legkésőbb hét nap elteltével 

törlésre kerülnek. 

5. Kifogás és eltávolítás 

A felhasználónak bármikor lehetősége van személyes adatainak kezeléséhez adott 

hozzájárulását visszavonni. Amennyiben a felhasználó e-mailben lép kapcsolatba 

cégünkkel, személyes adatainak tárolása ellen bármikor kifogással élhet. Ebben az esetben 

a beszélgetés nem folytatható. 

Küldjön e-mailt a privacy@ifco.com címre. 

Ebben az esetben a kapcsolat létrehozása során tárolt összes személyes adat törlésre 

kerül. 

X. Jelentkezés e-mailben és jelentkezési lapon 

1. A személyes adatok kezelésének hatóköre 

Cégünk weboldalán elérhető egy jelentkezési lap, amely elektronikus úton történő 

jelentkezéshez használható. Ha egy jelentkező használja ezt a lehetőséget, a beviteli 

mezőkben megadott adatok továbbításra kerülnek cégünkhöz, ahol azokat tároljuk. Az 

adatok: 

1. Utónév 

2. Vezetéknév 

3. Telefonszám/mobilszám 

4. E-mail cím 

5. Önéletrajz 

6. Bizonyítványok 

7. Munkakör 

A küldési folyamat részeként az Ön adatainak kezeléséhez az Ön hozzájárulását kérjük, és 

hivatkozás történik a jelen adatvédelmi szabályzatra is. 

A másik lehetőség a jelentkezésre, ha a jelentkezését e-mailben juttatja el cégünkhöz. 

Ebben az esetben az általunk gyűjtött adatok az Ön e-mail címét, valamint az Ön által az 

e-mailben megadott adatokat foglalják magukban. 



 

 

 

A jelentkezés elküldése után e-mailben visszaigazoljuk a jelentkezési dokumentumok 

beérkezését. 

Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az adatok kizárólag a jelentkezés 

feldolgozását szolgálják. 

2. Az adatkezelés célja 

A jelentkezési űrlapon Ön által megadott személyes adatok kezelése kizárólag a 

jelentkezés feldolgozására szolgál. Amennyiben Ön e-mailben lép kapcsolatba velünk, ez 

egyben az adatkezeléshez szükséges jogos érdeket is jelenti. 

A küldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok a jelentkezési űrlappal való 

visszaélések megelőzését, valamint informatikai rendszereink biztonságát szolgálják. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a szerződéses jogviszony kezdeményezése az érintett kérésére: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz b) pontja 1. alt., illetve a német adatvédelmi törvény 

(BDSG) 26. cikk 1. bekezdés 1. szakasza.  

4. Az adattárolás időtartama 

A jelentkezési eljárás lezárulása után az adatokat legfeljebb hat hónapig tároljuk. Az 

adatok legkésőbb hat hónap múlva törlésre kerülnek. Jogi kötelezettség esetén az 

adatokat a vonatkozó rendelkezések által meghatározott ideig tároljuk. 

A küldési folyamat során gyűjtött további személyes adatok legkésőbb hét nap elteltével 

törlésre kerülnek. 

5. Kifogás és eltávolítás 

A jelentkező a személyes adatok kezelése ellen bármikor kifogással élhet. Amennyiben a 

jelentkező e-mailben lép kapcsolatba cégünkkel, személyes adatainak tárolása ellen 

bármikor kifogással élhet. Ebben az esetben az Ön jelentkezését a továbbiakban nem 

vesszük figyelembe. 

Kapcsolatfelvétel a HR-osztállyal. 

Ebben az esetben az elektronikus jelentkezési folyamat során tárolt összes személyes adat 

törlésre kerül. 



 

 

 

XI. Vállalati webes megjelenések 

A vállalati fiókok közösségi hálózatokon történő használata 

Instagram: 

Az Instagram az alábbi cég része: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

 

Céges oldalunkon információkkal szolgálunk, valamint kommunikációs lehetőségét 

biztosítunk az Instagram-felhasználók számára. Ha Ön a céges Instagram-oldalunkon 

valamilyen műveletet hajt végre (pl. megjegyzést ír, hozzászól, lájkol stb.), ezzel saját 

személyes adatait (pl. felhasználói profiljának egyértelmű nevét vagy fényképét) 

nyilvánosságra hozhatja. Azonban mivel cégünknek általában, illetve jelentős mértékben 

nincs befolyása arra, ahogyan az Instagram az Ön személyes adatait kezeli, a(z) [name of 

the customer] vállalati fiókjáért együttesen felelős cégként nem tudunk semmilyen 

kötelező érvényű nyilatkozatot tenni az Ön adatai kezelésének céljára vagy hatókörére 

vonatkozóan. 

Vállalatunk a közösségi hálózatokon használt vállalati fiókjait a (potenciális) ügyfelekkel 

folytatott kommunikációra, információcserére használja. Vállalati fiókunkat különösen az 

alábbi célokra használjuk: 

Vállalat bemutatása, toborzás, B2B 

A vállalati fiókon belül közzétett publikációinkban az alábbi tartalmak jelennek meg: 

1. Termékekkel kapcsolatos információk 

2. Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk 

3. Ügyfélszolgálati elérhetőségek 

Különféle műveletek formájában valamennyi felhasználó szabadon közzéteheti személyes 

adatait. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja.  

A vállalati fiók kapcsán keletkezett adatokat saját rendszereinkben nem tároljuk. 

Az Instagram az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

megállapodást aláírta, és annak tanúsítványával rendelkezik. Az Instagram ezáltal 

kötelezettséget vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak 

betartására. További információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Activ 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


 

 

 

 

Ön bármikor tiltakozhat azon személyes adatainak kezelése ellen, amelyeket cégünk az 

Instagram vállalati webes megjelenés használata keretében gyűjt, illetve Ön a jelen 

adatvédelmi szabályzat IV. pontjában említett érintett személyként bármikor 

érvényesítheti jogait. Informális üzenetét a privacy@ifco.com címre várjuk. A személyes 

adatok Instagram általi kezelésével kapcsolatos további információkért, valamint a 

tiltakozás lehetőségeiért kattintson ide: 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Pinterest: 

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Céges oldalunkon információkkal szolgálunk, valamint kommunikációs lehetőségét 

biztosítunk a Pinterest-felhasználók számára. Ha Ön a céges Pinterest-oldalunkon 

valamilyen műveletet hajt végre (pl. megjegyzést ír, hozzászól, lájkol stb.), ezzel saját 

személyes adatait (pl. felhasználói profiljának egyértelmű nevét vagy fényképét) 

nyilvánosságra hozhatja. Azonban mivel cégünknek általában, illetve jelentős mértékben 

nincs befolyása arra, ahogyan a Pinterest az Ön személyes adatait kezeli, a(z) [name of the 

customer] vállalati fiókjáért együttesen felelős cégként nem tudunk semmilyen kötelező 

érvényű nyilatkozatot tenni az Ön adatai kezelésének céljára vagy hatókörére 

vonatkozóan. 

Vállalatunk a közösségi hálózatokon használt vállalati fiókjait a (potenciális) ügyfelekkel 

folytatott kommunikációra, információcserére használja. Vállalati fiókunkat különösen az 

alábbi célokra használjuk: 

Vállalat bemutatása, toborzás, B2B 

A vállalati fiókon belül közzétett publikációinkban az alábbi tartalmak jelennek meg: 

1. Termékekkel kapcsolatos információk 

2. Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk 

3. Ügyfélszolgálati elérhetőségek 

Különféle műveletek formájában valamennyi felhasználó szabadon közzéteheti személyes 

adatait. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja.  

A vállalati fiók kapcsán keletkezett adatokat saját rendszereinkben nem tároljuk. 

A Pinterest az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

megállapodást aláírta, és annak tanúsítványával rendelkezik. A Pinterest ezáltal 

https://help.instagram.com/519522125107875


 

 

 

kötelezettséget vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak 

betartására. További információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active 

 

Ön bármikor tiltakozhat azon személyes adatainak kezelése ellen, amelyeket cégünk a 

Pinterest vállalati webes megjelenés használata keretében gyűjt, illetve Ön a jelen 

adatvédelmi szabályzat IV. pontjában említett érintett személyként bármikor 

érvényesítheti jogait. Informális üzenetét a privacy@ifco.com címre várjuk. A személyes 

adatok Pinterest általi kezelésével kapcsolatos további információkért, valamint a 

tiltakozás lehetőségeiért kattintson ide: 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Twitter: 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Céges oldalunkon információkkal szolgálunk, valamint kommunikációs lehetőségét 

biztosítunk a Twitter-felhasználók számára. Ha Ön a céges Twitter-oldalunkon valamilyen 

műveletet hajt végre (pl. megjegyzést ír, hozzászól, lájkol stb.), ezzel saját személyes 

adatait (pl. felhasználói profiljának egyértelmű nevét vagy fényképét) nyilvánosságra 

hozhatja. Azonban mivel cégünknek általában, illetve jelentős mértékben nincs befolyása 

arra, ahogyan a Twitter az Ön személyes adatait kezeli, a(z) [name of the customer] 

vállalati fiókjáért együttesen felelős cégként nem tudunk semmilyen kötelező érvényű 

nyilatkozatot tenni az Ön adatai kezelésének céljára vagy hatókörére vonatkozóan. 

Vállalatunk a közösségi hálózatokon használt vállalati fiókjait a (potenciális) ügyfelekkel 

folytatott kommunikációra, információcserére használja. Vállalati fiókunkat különösen az 

alábbi célokra használjuk: 

Vállalat bemutatása, toborzás, B2B 

A vállalati fiókon belül közzétett publikációinkban az alábbi tartalmak jelennek meg: 

1. Termékekkel kapcsolatos információk 

2. Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk 

3. Ügyfélszolgálati elérhetőségek 

Különféle műveletek formájában valamennyi felhasználó szabadon közzéteheti személyes 

adatait. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja.  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


 

 

 

A vállalati fiók kapcsán keletkezett adatokat saját rendszereinkben nem tároljuk. 

A Twitter az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

megállapodást aláírta, és annak tanúsítványával rendelkezik. A Twitter ezáltal 

kötelezettséget vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak 

betartására. További információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active 

 

Ön bármikor tiltakozhat azon személyes adatainak kezelése ellen, amelyeket cégünk a 

Twitter vállalati webes megjelenés használata keretében gyűjt, illetve Ön a jelen 

adatvédelmi szabályzat IV. pontjában említett érintett személyként bármikor 

érvényesítheti jogait. Informális üzenetét a privacy@ifco.com címre várjuk. A személyes 

adatok Twitter általi kezelésével kapcsolatos további információkért, valamint a tiltakozás 

lehetőségeiért kattintson ide: 

Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

YouTube: 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok 

 

Céges oldalunkon információkkal szolgálunk, valamint kommunikációs lehetőségét 

biztosítunk a YouTube-felhasználók számára. Ha Ön a céges YouTube-oldalunkon 

valamilyen műveletet hajt végre (pl. megjegyzést ír, hozzászól, lájkol stb.), ezzel saját 

személyes adatait (pl. felhasználói profiljának egyértelmű nevét vagy fényképét) 

nyilvánosságra hozhatja. Azonban mivel cégünknek általában, illetve jelentős mértékben 

nincs befolyása arra, ahogyan a YouTube az Ön személyes adatait kezeli, a(z) [name of the 

customer] vállalati fiókjáért együttesen felelős cégként nem tudunk semmilyen kötelező 

érvényű nyilatkozatot tenni az Ön adatai kezelésének céljára vagy hatókörére 

vonatkozóan. 

Vállalatunk a közösségi hálózatokon használt vállalati fiókjait a (potenciális) ügyfelekkel 

folytatott kommunikációra, információcserére használja. Vállalati fiókunkat különösen az 

alábbi célokra használjuk: 

Vállalat bemutatása, toborzás, B2B 

A vállalati fiókon belül közzétett publikációinkban az alábbi tartalmak jelennek meg: 

1. Termékekkel kapcsolatos információk 

2. Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk 

3. Ügyfélszolgálati elérhetőségek 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://twitter.com/de/privacy


 

 

 

Különféle műveletek formájában valamennyi felhasználó szabadon közzéteheti személyes 

adatait. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja.  

A vállalati fiók kapcsán keletkezett adatokat saját rendszereinkben nem tároljuk. 

A YouTube az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

megállapodást aláírta, és annak tanúsítványával rendelkezik. A YouTube ezáltal 

kötelezettséget vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak 

betartására. További információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

 

Ön bármikor tiltakozhat azon személyes adatainak kezelése ellen, amelyeket cégünk a 

YouTube vállalati webes megjelenés használata keretében gyűjt, illetve Ön a jelen 

adatvédelmi szabályzat IV. pontjában említett érintett személyként bármikor 

érvényesítheti jogait. Informális üzenetét a privacy@ifco.com címre várjuk. A személyes 

adatok YouTube általi kezelésével kapcsolatos további információkért, valamint a 

tiltakozás lehetőségeiért kattintson ide: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

XII. Vállalati fiókok használata szakmai orientációjú hálózatokban 

1. Az adatkezelés hatóköre 

Vállalatunk szakmai orientációjú hálózatokon vállalati fiókokat használ. Vállalatunk az 

alábbi szakmai orientációjú hálózatokon alkalmaz vállalati fiókot: 

LinkedIn: 

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

XING: 

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany 

Oldalunkon információkkal szolgálunk, valamint kommunikációs lehetőségét biztosítunk a 

felhasználóik számára. 

A vállalati fiókot állásajánlatokhoz, tájékoztatási/PR-célokra, valamint aktív 

beszerzéseinkhez használjuk. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en


 

 

 

Vállalatunk nem rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy a vállalati fiókért 

közösen felelős vállalatok az Ön személyes adatainak kezelését miképpen végzik. További 

információk az adott cég adatvédelmi szabályzatában találhatók: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Ha Ön a céges oldalunkon valamilyen műveletet hajt végre (pl. megjegyzést ír, hozzászól, 

lájkol stb.), ezzel saját személyes adatait (pl. felhasználói profiljának egyértelmű nevét 

vagy fényképét) nyilvánosságra hozhatja. 

2. Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön adatainak cégünk vállalati webes megjelenésével kapcsolatos kezelésének jogalapja 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja.  

3. Az adatkezelés célja 

Vállalati webes megjelenésünk célja, hogy tájékoztassuk a felhasználókat 

szolgáltatásainkról. Különféle műveletek formájában valamennyi felhasználó szabadon 

közzéteheti személyes adatait. 

4. Az adattárolás időtartama 

Cégünk webes megjelenésén keresztül közzétett tevékenységeit és személyes adatait 

mindaddig tároljuk, amíg Ön ez irányú beleegyezését vissza nem vonja. Ezen túlmenően 

betartjuk a törvényben előírt adatmegőrzési időszakokat. 

5. Kifogás és eltávolítás 

Ön bármikor tiltakozhat azon személyes adatainak kezelése ellen, amelyeket cégünk a 

vállalati webes megjelenés használata keretében gyűjt, illetve Ön a jelen adatvédelmi 

szabályzat IV. pontjában említett érintett személyként bármikor érvényesítheti jogait. 

Informális üzenetét a jelen adatvédelmi szabályzatban megadott e-mail címre várjuk. 

A LinkedIn az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

megállapodást aláírta, és annak tanúsítványával rendelkezik. A LinkedIn kötelezettséget 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak betartására. További 

információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active 

További információt a tiltakozás és az eltávolítás lehetőségeiről az alábbi címen talál: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XIII. Hosting 

A weboldal üzemeltetése egy általunk megbízott szolgáltató szerverein történik. 

A szolgáltató: 

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany 

A szerverek automatikusan gyűjtenek adatokat az úgynevezett szervernaplófájlokban, 

amelyeket a böngésző a webhely meglátogatásakor automatikusan elküld. A tárolt 

információk az alábbiak: 

1. Böngésző típusa és verziója 

2. Használt operációs rendszer 

3. Hivatkozó URL 

4. A kliens számítógép gépneve 

5. A szerverről történő lekérés dátuma és időpontja 

6. A felhasználó eszközének IP-címe 

Ezek az adatok más adatforrásokkal nem kerülnek egyesítésre. Az adatgyűjtés a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A szervernaplófájlokat azért szükséges 

rögzíteni, mert a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a webhely műszakilag 

hibamentes bemutatásához és optimalizálásához. 

A weboldal szervere földrajzilag Germanyban található. 

XIV. Földrajzi célzás (geotargeting) 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

A felhasználó IP-címét és más általa megadott információkat (pl. a regisztrációhoz vagy a 

megrendeléshez használt irányítószámot) cégünk a regionális célcsoportok célzott 

elérésére (földrajzi célzás, vagy „geotargeting”) használja. 

A regionális célcsoportok elérését például olyan regionális ajánlatok vagy reklámok 

automatikus megjelenítésére használjuk, amelyek gyakran relevánsabbak a felhasználók 

számára. Az IP-cím, valamint a felhasználó által megadott bármely egyéb információ (pl. 

irányítószám) használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amely a 

célcsoportok pontosabb elérésének biztosításához fűződő jogos érdekünkön alapul, hogy 

ezáltal felhasználóink számára nagyobb relevanciával bíró ajánlatokat és reklámokat 

tudjunk biztosítani.  

Az IP-címeknek, valamint a felhasználó által szolgáltatott kiegészítő információknak (pl. 

irányítószám) egy részét csupán feldolgozzuk, de külön nem tároljuk. 

A felhasználó megakadályozhatja a földrajzi célzást („geotargeting”) például VPN vagy 

proxykiszolgáló használatával, amely a pontos földrajzi helymeghatározást 

megakadályozza. Ezenkívül a használt böngészőtől függően a földrajzi helymeghatározást 

a megfelelő böngészőbeállításokban is kikapcsolhatja (amennyiben ezt az adott böngésző 

támogatja). 

Weboldalunkon az alábbi célokra használjuk a földrajzi célzást („geotargeting”): 

1. Ügyfelek elérése 

Bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások biztosításához elengedhetetlen, hogy a 

felhasználó a weboldalunkon regisztráljon. 

Ez a helyzet a regisztrációs folyamat során gyűjtött adatok esetében, ha a regisztrációt a 

weboldalunkon törölték vagy módosították. 

XV. Tartalomszolgáltató hálózatok 

CloudFlare 

1. Az adatkezelés leírása és hatóköre 

Weboldalunkon a CloudFlare Germany GmbH tartalomszolgáltató hálózat (Rosental 7, 

80331 München, Germany) (a továbbiakban: CloudFlare) funkcióit használjuk. A 

tartalomszolgáltató hálózat (Content Delivery Network, CDN) regionálisan elosztott 

szerverek internetes hálózata, amelyek tartalmakat, különösen nagy médiafájlokat, például 



 

 

 

videókat szolgáltatnak. A CloudFlare weboptimalizálási és biztonsági szolgáltatásokat 

kínál, amelyeket weboldalunk betöltési idejének javítására, illetve a visszaélésektől való 

védelemre használunk. Amikor Ön cégünk weboldalára látogat, akkor a CloudFlare 

szervereihez kapcsolódik, pl. hogy azokról tartalmakat töltsön le. Ez lehetővé teszi az olyan 

személyes adatok szerveroldali naplófájlokban történő tárolását és értékelését, mint pl. a 

felhasználói tevékenység (pl. a meglátogatott weboldalak), vagy az eszköz- és 

böngészőadatok (pl. IP-cím, operációs rendszer). Az adatok esetlegesen továbbításra 

kerülnek a Cloudflare egyesült államokbeli szervereire. A Cloudflare az Európai Unió és az 

Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield megállapodást elfogadta, és annak 

tanúsítványával rendelkezik. A CloudFlare kötelezettséget vállal az európai adatvédelmi 

törvény szabályainak és előírásainak betartására. További információk az alább hivatkozott 

bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000gnzkaa0&status=Active 

A CloudFlare által végzett adatgyűjtéséről és adattárolásáról az alábbi bejegyzésben 

olvashat bővebb információkat: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

2. Az adatkezelés célja 

A CloudFlare szolgáltatásainak használata az online alkalmazások és tartalmak nyújtását és 

felgyorsítását szolgálja. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatgyűjtés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A 

szervernaplófájlokat azért szükséges rögzíteni, mert a weboldal üzemeltetőjének jogos 

érdeke fűződik a webhely műszakilag hibamentes bemutatásához és optimalizálásához. 

4. Az adattárolás időtartama 

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az a jelen Adatvédelmi 

szabályzatban leírt célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt a törvény előírja. 

5. Kifogás és eltávolítás 

A CloudFlare-t érintő tiltakozás és az eltávolítás lehetőségeiről az alábbi címen talál 

információt: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

XVI. Bővítmények használata 

Cégünk különféle célokra használ bővítményeket. A használt bővítmények listája az 

alábbiakban olvasható: 

nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


 

 

 

A Google Analytics használata 

 

1. A személyes adatok kezelésének hatóköre 

 

A Google Analytics a Google Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 

4, Ireland. (Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland) (a továbbiakban: 

Google) által nyújtott webelemzési szolgáltatás. A Google Analytics többek között 

megvizsgálja a látogatók származási helyét, az egyes oldalakon való tartózkodásuk 

időtartamát, valamint a keresőmotorok használatát, és ezáltal lehetővé teszi a 

reklámkampányok sikerének hatékonyabb nyomon követését. A Google egy cookie-t 

helyez el az Ön számítógépén. Ez lehetővé teszi a személyes adatok tárolását és 

értékelését, különös tekintettel a felhasználói tevékenységre (különösen, hogy a 

felhasználó melyik oldalakat látogatta meg, és mely elemekre kattintott rá), eszköz- és 

böngészőadatokra (különös tekintettel az IP-címre és az operációs rendszerre), a 

megjelenített hirdetésekkel kapcsolatos információkra (különösen, hogy milyen reklámok 

kerültek megjelenítésre, és hogy a felhasználó rájuk kattintott-e), valamint a hirdetési 

partnerekkel kapcsolatos adatokra (különösen az álnéven kezelt felhasználói 

azonosítókra). Az Ön weboldalhasználatával kapcsolatos, cookie által generált 

információkat a Google az Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja, és azokon 

tárolja. Ha azonban az adott weboldal esetén az IP-anonimizáció engedélyezve van, a 

Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodást aláíró más államokban a továbbítást megelőzően levágja az Ön IP-címének 

végét. Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a Google a teljes IP-címet elküldi az 

egyesült államokbeli Google-szerverre, és csak azután csonkolja azt. 

A Google az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

megállapodást aláírta, és annak tanúsítványával rendelkezik. A Google ezáltal 

kötelezettséget vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak 

betartására. További információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Az IP-anonimizálás a jelenlegi weboldalra vonatkozóan aktív. A weboldal üzemeltetője 

nevében a Google ezt az információt a weboldal Ön általi használatának értékelésére, a 

vállalati fiók során megvalósuló tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint 

a weboldal használatával és a weboldal üzemeltetője internethasználatával kapcsolatos 

további szolgáltatások nyújtására használja fel. A böngésző által a Google Analytics 

részeként továbbított IP-cím nem kerül egyesítésre a Google-től származó más adatokkal. 

Ön a böngésző megfelelő beállításaival elutasíthatja a cookie-k használatát, azonban 

felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben így tesz, akkor lehet, hogy nem tudja használni a 

weboldalunk valamennyi funkcióját.A Google által végzett adatgyűjtéssel és -tárolással 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


 

 

 

kapcsolatos további információk itt találhatók: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Az adatkezelés célja 

 

A személyes adatok kezelésének célja kifejezetten egy olyan célcsoport elérése, amely a 

webhely meglátogatásával már kifejezte előzetes érdeklődését. 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) 

pontjának megfelelően a felhasználó által adott hozzájárulás.  

4. Az adattárolás időtartama 

 

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Adatvédelmi szabályzatban 

leírt célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt a törvény előírja. A szervernaplókban 

szereplő hirdetési adatok anonimizálása a Google saját nyilatkozatai alapján történik, 

amelyek szerint az IP-cím egy része, illetve a cookie-adatok 9, illetve 18 hónap elteltével 

törlésre kerülnek. 

5. A hozzájárulás visszavonása és a törlés lehetősége 

 

Ön az adatvédelmi törvény alapján bármikor jogosult visszavonni beleegyező 

nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontjáig a 

hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Ön megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és kezelését azáltal, 

hogy a számítógépén letiltja a harmadik személytől származó cookie-k tárolását egy ezt 

támogató böngésző „Don Not Track” (Ne kövess) funkciójának használatával, vagy a 

parancsfájlkódok futtatásának a böngészőben történő letiltásával, vagy egy 

parancsfájlblokkoló, pl. NoScript (https://noscript.net/) vagy Ghostery 

(https://www.ghostery.com) bővítménynek a böngészőben történő 

telepítésével.Ugyancsak megakadályozhatja, hogy a gépen lévő cookie-k adatait a Google 

észlelje, az online nyomon követésre alkalmas adatait (pl. IP-címét) felhasználja, illetve az 

ilyen adatkezelést megakadályozhatja; ehhez az alábbi cím alatt elérhető 

böngészőbővítményt kell letöltenie és telepítenie: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Az alábbi hivatkozással kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását: 

https://adssettings.google.de. A Google-re vonatkozó tiltakozás és az eltávolítás 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further


 

 

 

lehetőségeiről az alábbi címen talál további információt: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

A Google Tag Manager használata 

 

1. A személyes adatok kezelésének hatóköre 

 

Cégünk a Google Tag Managert használja (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/), 

amelynek tulajdonosa a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA), valamint annak Európai Uniós képviselete, a Google Ireland Ltd. (Gordon 

House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland) (a továbbiakban: Google). A Google Tag 

Managerrel a Google vagy egy harmadik fél szolgáltatásainak címkéit lehet kezelni, 

egymással összekapcsolni, valamint egy weboldalba beágyazni. Egy weboldalon belül 

vannak olyan rövid kódelemek, amelyeket egyebek között a látogatók számának és 

viselkedésének felmérésére, az online reklám -, illetve közösségi csatornák hatásának 

mérésére, remarketing- és újracélzási (retargeting) célokra, illetve a weboldal tesztelésére 

és optimalizálására használnak. Amikor egy felhasználó a weboldalt megnyitja, az aktuális 

címkekonfiguráció elküldésre kerül a felhasználó böngészőjébe. Ez olyan utasításokat 

tartalmaz, amelyek megszabják, hogy mely címkéket kell aktiválni. A Google Tag Manager 

más címkéket is aktivál, amelyek maguk is gyűjthetnek adatokat. Erről az adatvédelmi 

nyilatkozatban a megfelelő szolgáltatások igénybevételéről szóló részekben talál 

információt. A Google Tag Managernek ezekhez az adatokhoz nincs hozzáférése; az 

adatok esetlegesen az Egyesült Államokban lévő Google-kiszolgálóira kerülnek 

továbbításra. A Google az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy 

Shield adatvédelmi megállapodást aláírta és tanúsította. A Google ezáltal kötelezettséget 

vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak betartására. További 

információt az alább hivatkozott bejegyzésben talál: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

A Google Tag Managerrel kapcsolatos további információkért látogasson el a  

https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html címre, illetve olvassa el a Google 

adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

2. Az adatkezelés célja 

 

A személyes adatok kezelésének célja a harmadik felek szolgáltatásainak adminisztrációja 

és hatékony integrációja. 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en


 

 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) 

pontjának megfelelően a felhasználó által adott hozzájárulás.  

4. Az adattárolás időtartama 

 

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Adatvédelmi szabályzatban 

leírt célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt a törvény előírja. A szervernaplókban 

szereplő hirdetési adatok anonimizálása a Google saját nyilatkozatai alapján történik, 

amelyek szerint az IP-cím egy része, illetve a cookie-adatok 9, illetve 18 hónap elteltével 

törlésre kerülnek. 

5. A hozzájárulás visszavonása és a törlés lehetősége 

 

Ön az adatvédelmi törvény alapján bármikor jogosult visszavonni beleegyező 

nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontjáig a 

hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Ön megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és kezelését azáltal, 

hogy a számítógépén letiltja a harmadik személytől származó cookie-k tárolását egy ezt 

támogató böngésző „Don Not Track” (Ne kövess) funkciójának használatával, vagy a 

parancsfájlkódok futtatásának a böngészőben történő letiltásával, vagy egy 

parancsfájlblokkoló, pl. NoScript (https://noscript.net/) vagy Ghostery 

(https://www.ghostery.com) bővítménynek a böngészőben történő 

telepítésével.Ugyancsak megakadályozhatja, hogy a gépen lévő cookie-k adatait a Google 

észlelje, az online nyomon követésre alkalmas adatait (pl. IP-címét) felhasználja, illetve az 

ilyen adatkezelést megakadályozhatja; ehhez az alábbi cím alatt elérhető 

böngészőbővítményt kell letöltenie és telepítenie: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Az alábbi hivatkozással kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását: 

https://adssettings.google.de A Google-t érintő tiltakozás és az eltávolítás lehetőségeiről 

az alábbi címen talál további információt: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

A Google AdWords használata 

 

1. A személyes adatok kezelésének hatóköre 

 

Cégünk a Google AdWords szolgáltatást használja, amelynek tulajdonosa a Google LLC 

(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), valamint annak Európai 

Uniós képviselete, a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, 

Ireland) (a továbbiakban: Google). A szolgáltatást hirdetések elhelyezésére használjuk. A 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

Google egy cookie-t helyez el az Ön számítógépén. Ez lehetővé teszi a személyes adatok 

tárolását és értékelését, különös tekintettel a felhasználói tevékenységre (különösen, hogy 

a felhasználó melyik oldalakat látogatta meg, és mely elemekre kattintott rá), eszköz- és 

böngészőadatokra (különös tekintettel az IP-címre és az operációs rendszerre), a 

megjelenített hirdetésekkel kapcsolatos információkra (különösen, hogy milyen reklámok 

kerültek megjelenítésre, illetve hogy a felhasználó rájuk kattintott-e), valamint a hirdetési 

partnerekkel kapcsolatos adatokra (különösen az álnéven kezelt felhasználói 

azonosítókra). A Google az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy 

Shield adatvédelmi megállapodást aláírta és tanúsította. A Google ezáltal kötelezettséget 

vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak betartására. További 

információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

A Google által végzett adatgyűjtéssel és -tárolással kapcsolatos további információk itt 

találhatók: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Az adatkezelés célja 

 

Cégünk csak a hirdetésünkre reagáló felhasználók teljes számáról rendelkezik 

információkkal. Nem osztunk meg másokkal olyan információt, amely az Ön azonosítására 

alkalmas. Az adatok felhasználása nem jelenti azok nyomon követhetőségét. 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) 

pontjának megfelelően a felhasználó által adott hozzájárulás.  

4. Az adattárolás időtartama 

 

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Adatvédelmi szabályzatban 

leírt célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt a törvény (pl. adózási és számviteli 

célból) előírja. 

5. A hozzájárulás visszavonása és a törlés lehetősége 

 

Ön az adatvédelmi törvény alapján bármikor jogosult visszavonni beleegyező 

nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontjáig a 

hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Ön megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és kezelését azáltal, 

hogy a számítógépén letiltja a harmadik személytől származó cookie-k tárolását egy ezt 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


 

 

 

támogató böngésző „Don Not Track” (Ne kövess) funkciójának használatával, vagy a 

parancsfájlkódok futtatásának a böngészőben történő letiltásával, vagy egy 

parancsfájlblokkoló, pl. NoScript (https://noscript.net/) vagy Ghostery 

(https://www.ghostery.com) bővítménynek a böngészőben történő telepítésével. 

Az alábbi hivatkozással kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását: 

https://adssettings.google.de 

A Google-t érintő tiltakozás és az eltávolítás lehetőségeiről az alábbi címen talál további 

információt: https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en 

A Google térkép használata 

 

1. A személyes adatok kezelésének hatóköre 

 

Cégünk a Google Térkép szolgáltatást használja, amelynek tulajdonosa a Google LLC 

(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), valamint annak Európai 

Uniós képviselete, a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, 

Ireland) (a továbbiakban: Google). A Google Térkép bővítményt arra használjuk, hogy a 

segítségével vizuálisan megjelenítjük a földrajzi adatokat, majd weboldalunkba ágyazzuk 

őket. A weboldalunkon belül alkalmazott Google Térkép a cégünk weboldalának 

használatával kapcsolatos információkat, az Ön IP-címét, valamint az útvonaltervező 

funkción belül megadott címeket egy egyesült államokbeli Google-szerverre továbbítja, és 

ott tárolja. A Google az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

adatvédelmi megállapodást aláírta és tanúsította. A Google ezáltal kötelezettséget vállal 

az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak betartására. További 

információk az alább hivatkozott bejegyzésben találhatók: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

A Google által végzett adatgyűjtéssel és -tárolással kapcsolatos további információk itt 

találhatók: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Az adatkezelés célja 

 

A Google Térkép bővítmény a weboldal felhasználóbarát jellegének javítását, valamint a 

vonzó megjelenítést szolgálja. 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja. Cégünk jogos 

érdeke a 2. pontban említett adatkezelési cél. 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


 

 

 

4. Az adattárolás időtartama 

 

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Adatvédelmi szabályzatban 

leírt célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt a törvény előírja. 

5. A kifogás és az eltávolítás lehetősége 

 

Ön megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és kezelését azáltal, 

hogy a számítógépén letiltja a harmadik személytől származó cookie-k tárolását egy ezt 

támogató böngésző „Don Not Track” (Ne kövess) funkciójának használatával, vagy a 

parancsfájlkódok futtatásának a böngészőben történő letiltásával, vagy egy 

parancsfájlblokkoló, pl. NoScript (https://noscript.net/) vagy Ghostery 

(https://www.ghostery.com) bővítménynek a böngészőben történő telepítésével. 

Az alábbi hivatkozással kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását: 

https://adssettings.google.de 

A Google-t érintő tiltakozás és az eltávolítás lehetőségeiről az alábbi címen talál további 

információt: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

A Google Web Fonts használata 

 

1. A személyes adatok kezelésének hatóköre 

 

Cégünk a Google Web Fonts szolgáltatást használja, amelynek tulajdonosa a Google LLC 

(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), valamint annak Európai 

Uniós képviselete, a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, 

Ireland) (a továbbiakban: Google). Amikor az oldalt megnyitják, a webes betűtípusok a 

böngésző gyorsítótárába kerülnek annak érdekében, hogy a különböző információk 

vizuálisan még vonzóbb megjelenítésére lehessen azokat használni. Ha a böngésző nem 

támogatja a Google webes betűtípusait, vagy az azokhoz való hozzáférés nincs 

engedélyezve, a szöveg az alapértelmezett betűtípussal jelenik meg. Amikor az oldalt 

megnyitják, a rendszer nem tárol cookie-kat a weboldal látogatója számára. Az 

oldalnézethez kapcsolódóan továbbított adatok erőforrás-specifikus tartományokba, 

például a https://fonts.googleapis.com vagy a https://fonts.gstatic.com tartományba 

kerülnek elküldésre. Előfordulhat, hogy ezek személyes adatok tárolása és elemzése 

céljából kerülnek felhasználásra, különös tekintettel a felhasználó tevékenységére 

(különösen arra, hogy mely oldalakat látogatott meg, és mely elemekre kattintott rá), 

valamint az eszköz- és a böngészőadatokra (különösen az IP-címre és az operációs 

rendszerre). 

Ez azzal járhat, hogy az adatok továbbításra kerülnek a Google egyesült államokbeli 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://fonts.googleapis.com/
https://fonts.gstatic.com/


 

 

 

szervereire. A Google az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy 

Shield adatvédelmi megállapodást aláírta és tanúsította. A Google ezáltal kötelezettséget 

vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és előírásainak betartására. További 

információt az alább hivatkozott bejegyzésben talál: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Az adatok nem kerülnek egyesítésre olyan adatokkal, amelyek esetlegesen más hitelesített 

Google-szolgáltatások (pl. Gmail) párhuzamos használatával összefüggésben kerültek 

gyűjtésre és tárolásra. 

A Google által végzett adatgyűjtéssel és -tárolással kapcsolatos további információkért 

látogasson el az alábbi címre: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Az adatkezelés célja 

 

A Google Web Fonts használata szövegeink vonzó megjelenítését szolgálja. Ha a 

böngésző nem támogatja ezt a funkciót, a számítógép egy szabványos betűtípust használ 

a megjelenítésre. 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Cégünk 

jogos érdeke a 2. pontban említett adatkezelési cél. 

4. Az adattárolás időtartama 

 

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Adatvédelmi szabályzatban 

leírt célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt a törvény (pl. adózási és számviteli 

célból) előírja. 

5. A kifogás és az eltávolítás lehetősége 

 

Ön megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és kezelését azáltal, 

hogy a számítógépén letiltja a harmadik személytől származó cookie-k tárolását egy ezt 

támogató böngésző „Don Not Track” (Ne kövess) funkciójának használatával, vagy a 

parancsfájlkódok futtatásának a böngészőben történő letiltásával, vagy egy 

parancsfájlblokkoló, pl. NoScript (https://noscript.net/) vagy Ghostery 

(https://www.ghostery.com) bővítménynek a böngészőben történő telepítésével. 

Az alábbi hivatkozással kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását: 

https://adssettings.google.de 

A Google-t érintő tiltakozás és az eltávolítás lehetőségeiről az alábbi címen talál további 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/


 

 

 

információt: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

 

XVII. Bővítmények külső szolgáltatókon keresztül történő integrálása 

1. Az adatkezelés leírása és hatóköre 

Weboldalunk tartalomszolgáltató hálózatok formájában bizonyos külső szolgáltatók 

bővítményeit tartalmazza. Amikor Ön megnyitja weboldalunkat, a tartalom letöltése 

céljából kapcsolatot létesítünk az ilyen szolgáltatók szervereivel, majd az adott tartalmat a 

felhasználó böngészőjének gyorsítótárában tároljuk. Ez lehetővé teszi az olyan személyes 

adatok szerveroldali naplófájlokban történő tárolását és értékelését, mint pl. az eszköz- és 

böngészőadatok (pl. IP-cím, operációs rendszer). Az alábbi szolgáltatásokat használjuk: 

A Pardot Marketing Automation System („Pardot MAS”) 

1. A személyes adatok feldolgozásának hatóköre 

Cégünk a Pardot MAS nevű, B2B-marketingautomatizálási és kampánykezelési eszköz 

funkcióit használja, amelynek tulajdonosa a Pardot LLC (950 E. Paces Ferry Rd-T. Suite 300, 

30326, Atlanta, Georgia, Egyesült Államok) (a továbbiakban: Pardot) és a Salesforce.com 

Germany GmbH (Erika-Mann-Str. 31, 80636, München, Germany) (a továbbiakban: 

Salesforce). 

A Pardot lehetővé teszi, hogy céloldalakat, regisztrációs űrlapokat és e-mail kampányokat 

precízen egy adott célcsoportnak címezzünk, valamint személyre szabott tartalmat 

biztosítsunk részükre. Emellett a Pardot rögzíti az Ön kattintási útvonalát a weboldalon, és 

egy álneves felhasználói profilt hoz létre. A cookie-k ezt segítik elő azáltal, hogy lehetővé 

teszik a böngésző felismerését.  

A Pardot MAS az alábbi személyes adatokat kezeli:  

- Eszközinformációk 

- Információk a naplófájlokról, felhasználói adatokról 

- IP-cím 

Az adatok a Salesforce egyesült államokbeli szervereire kerülnek továbbításra. A 

Salesforce az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield 

megállapodást aláírta, és annak tanúsítványával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a 

Salesforce kötelezettséget vállal az európai adatvédelmi törvény szabályainak és 

előírásainak betartására. További információkért lásd az alább hivatkozott bejegyzést:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active 

https://policies.google.com/privacy?gl
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active


 

 

 

A Salesforce kötelező vállalati szabályokat (Binding Corporate Rules, BCR) fogadott el 

annak érdekében, hogy lehetővé tegye a személyes adatok továbbítását az EU-ból és az 

EGT-ből a Salesforce EU-n és EGT-n kívüli telephelyeire. A Salesforce kötelező vállalati 

szabályzata az alábbi helyen elérhető: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119

5317279-06&locale=en&indexation=true  

illetve informális e-mailben kérhet róla másolatot a support@Salesforce.com e-mail 

címen. 

Ha további információt szeretne a Salesforce adatkezelésével kapcsolatban, kattintson ide: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

2. Az adatkezelés célja 

A Pardot MAS használata segít a B2B-marketingautomatizálásában, az ügyfelek hatékony 

azonosításában, valamint a kampányok optimalizálásában. 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A személyes adatok kezelésének jogalapja elvben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz 

a) pontjának megfelelően a felhasználó által adott hozzájárulás.  

4. Az adattárolás időtartama 

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az a jelen adatvédelmi szabályzatban 

leírt célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt a törvény (pl. adózási és számviteli 

célból) előírja. 

5. A hozzájárulás visszavonása és a törlés lehetősége 

Ön bármikor visszavonhatja az adatvédelemmel kapcsolatos hozzájárulási nyilatkozatát. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontjáig a hozzájárulás alapján 

végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Ön megakadályozhatja személyes adatainak a Salesforce általi gyűjtését és kezelését 

azáltal, hogy a számítógépén letiltja a harmadik személytől származó cookie-k tárolását 

egy ezt támogató böngésző „Don Not Track” (Ne kövess) funkciójának használatával, vagy 

a parancsfájlkódok futtatásának a böngészőben történő letiltásával, vagy egy 

parancsfájlblokkoló, pl. NoScript (https://noscript.net/) vagy Ghostery 

(https://www.ghostery.com) bővítménynek a böngészőben történő telepítésével. 

További információt a Salesforce-szal kapcsolatos jogvitákról és azok rendezésének 

módjáról az alábbi oldalon talál: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

=============================================================== 

END 
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