
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Köszönjük, hogy a www.vigiler.io platformot üzemeltető IP Technologies Tanácsadó Kft. (1118

Budapest, Rétköz utca 5., Cégjegyzékszám: 01 09 328093), a továbbiakban Szolgáltató vagy IP,

szolgáltatásait választotta.

Az IP, mint adatkezelő, úgy véli, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelező érvényű, és vállalja, hogy

adatkezelése megfelel a jelen adatvédelmi szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban

meghatározott követelményeknek.

Az adatvédelem különösen fontos számunkra. Weboldalunk használata személyes adatok
közlése nélkül lehetséges. Ha azonban a weboldalunkon keresztül szolgáltatásokat kíván igénybe
venni, személyes adatok feldolgozása válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása
szükséges, és nincs törvényi alapja a feldolgozásnak, akkor hozzájárulást kérünk Öntől.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozása

mindig az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) és a Szolgáltatóra vonatkozó

országspecifikus adatvédelmi szabályokkal összhangban történik. A Szolgáltató ezzel az
adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általa gyűjtött, felhasznált
és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az
érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak az őket megillető
jogokról. Az IP kiemelten fontosnak tartja ügyfelei jogainak elismerését és adataik feldolgozását,
a felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és mindent megtesz a szükséges biztonsági,
technikai és szervezési intézkedések végrehajtása érdekében, hogy biztosítsa azok védelmét. A
Szolgáltató ebben az adatvédelmi szabályzatban ismerteti az adatkezelési elveit, és bemutatja
az általa meghatározott követelményt, amelyet adatkezelőként a Szolgáltató betart. Az IP
elkötelezett amellett, hogy szolgáltatásai tekintetében a legmagasabb színvonalat tartsa fenn,
de nem vállal felelősséget a platform használatából eredő károkért.

Az IP fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Adatvédelmi szabályzatot, és a
módosításokról megfelelő nyilatkozatot adjon ki. Ez az Adatvédelmi szabályzat a www.vigiler.io
weboldalon érhető el.

Kérjük a felhasználókat, akiknek bármilyen olyan kérdésük van, amelyre a jelen jogi nyilatkozat
nem ad egyértelmű választ, írjanak nekünk, hogy gyors választ kaphassanak.



1. Fogalommeghatározások

Az IP jelen Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban "Adatvédelmi Szabályzat") az európai

jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") elfogadásakor használt

kifejezéseken alapul. Adatvédelmi szabályzatunk célja, hogy a nagyközönség, valamint

közreműködőink és üzleti partnereink számára is olvasható és érthető legyen. Ennek

biztosítása érdekében először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az Adatvédelmi szabályzatban többek között a következő kifejezéseket

használjuk:

a.) alkalmazandó jog: az EU joga;

b.) az adatok zárolása: az adatok továbbításának, felismerésének, továbbítás útján történő

közlésének, megváltoztatásának, módosításának, törlésének, összehangolásának vagy

összekapcsolásának és felhasználásának végleges vagy átmeneti lehetetlenné tétele;

c.) Az adatvédelmi tisztviselők felelősek az adatvédelmi stratégia és a végrehajtás felügyeletéért

a  GDPR követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében;

d.) hozzájárulás: az érintett szándékának önkéntes, konkrét és tájékozott kinyilvánítása, amellyel

az érintett jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy

műveletspecifikus kezeléséhez;

e.) adatkezelő: az adatkezelő általában a természetes személyt jelenti.

f.) adatkezelés: bármely művelet vagy műveletsorozat, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, továbbítás útján

történő közlés, fényképek készítése, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel,

összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés, illetve az ilyen adatok

további felhasználásának megakadályozása;

g.) adatfeldolgozó: az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy

bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

h.) érintett: bármely természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható konkrét

személyes adatok alapján;

i.) adattovábbítás: az adatok meghatározott harmadik fél részére történő továbbítás útján

történő nyilvánosságra hozatala; adatmegsemmisítés: az adatok vagy az adatokat tartalmazó

adathordozók teljes fizikai megsemmisítése; adattörlés: az adatok azonosíthatatlanná tétele,

amelynek következtében azok nem lesznek visszakereshetők;

j.) személyes adatok: Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre

("érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki

közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név,

azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy

fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző egy vagy több tényező alapján.



k. )tiltakozás: az érintett olyan nyilatkozata, amelyben  kifejezi nemtetszését személyes

adatainak kezelésével szemben, és kéri az adatkezelés  megszüntetését és a kezelt adatok

megsemmisítését;

l.) adatfeldolgozás: az adatkezeléssel kapcsolatos technikai munkálatok elvégzése, függetlenül

az ilyen műveletek elvégzéséhez használt módszerektől és eszközöktől, valamint a munkálatok

helyétől;

2. Az adatkezelő kapcsolattartói:

A GDPR, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és
az  adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában az adatkezelő:

IP Technologies Tanácsadó Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5., Cégjegyzékszám: 01 09
328093)

E-mail:

3. Sütik

Ez a weboldal sütiket használ. A cookie-k használatával olyan felhasználóbarátabb
szolgáltatásokat tudunk nyújtani Önnek, amelyek a cookie-k beállítása nélkül nem lennének
lehetségesek. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek egy internetes böngészőn keresztül
tárolódnak a számítógépes rendszerben. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie azonosítót.
A cookie ID a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelynek segítségével az
internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz,
amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek
számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől,
amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott
internetes böngésző felismerhető és azonosítható.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználóra
tekintettel optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, ahogyan azt már korábban
említettük, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy
megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó
weboldal felhasználójának például nem kell minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra lép,
belépési adatokat megadnia, mivel ezt a feladatot a weboldal végzi el, a cookie pedig a
felhasználó  számítógépes rendszerén tárolódik.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül az
alkalmazott internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a
cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetes
böngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben
lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben,
előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.



4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Szolgáltató honlapja számos általános adatot és információt gyűjt, amikor egy személy vagy

egy  automatizált rendszer megnyitja a honlapot. Ezeket az adatokat és információkat a

szervernaplófájlok tárolják. Az összegyűjtött adatok a következők lehetnek:

(1) a használt böngészőtípusok és -verziók,

(2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer,

(3) az a weboldal, amelyről egy hozzáférési rendszer eléri a weboldalunkat (ún. referrer),

(4) az al-weboldalak,

(5) a Webhelyre való belépés dátuma és időpontja,

(6) egy internetprotokoll-cím (IP-cím),

(7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és

(8) bármely más hasonló adat és információ, amely az informatikai rendszereinket ért
támadások esetén felhasználható.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Szolgáltató nem von le
következtetéseket semmilyen természetes személyre vonatkozóan. Ezek az információk inkább
a következőkhöz szükségesek:

(1) termékeinket és szolgáltatásainkat, beleértve ezt a weboldalt is, és idővel fejleszteni
azokat,

(2) a weboldalunk tartalmának megfelelő megjelenítése,

(3) optimalizálja weboldalunk tartalmát, valamint a hirdetéseket,

(4) informatikai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességének
biztosítása,

(5) a felhasználókkal való kapcsolatunk személyre szabása és kezelése, például a
felhasználók  számára érdekes termékek vagy szolgáltatások bemutatása,

(6) kivizsgálja, megválaszolja és kezeli a megkereséseket vagy eseményeket, és

(7) a bűnüldöző hatóságok számára a büntetőeljáráshoz szükséges információk biztosítása
kibertámadás esetén.

Ezért az Inlock statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat,
azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az
általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernaplófájlok
anonim adatait az érintett által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.



5. Az általunk gyűjtött személyes adatok

A jelen Adatvédelmi szabályzat alkalmazásában a személyes adatok olyan információk, amelyek
ésszerűen azonosíthatók, kapcsolódnak, leírhatók, kapcsolatba hozhatók vagy ésszerűen
kapcsolatba hozhatók egy adott személlyel vagy háztartással. A személyes adatok közé
tartoznak azok az információk is, amelyek egyes joghatóságokban "személyes adatoknak" vagy
"személyazonosításra alkalmas adatoknak" minősülhetnek. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem
vonatkozik az anonimizált vagy azonosítástól megfosztott adatokra, amelyek nem használhatók
az  Ön azonosítására.

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk, használhatjuk és továbbíthatjuk:

Személyazonosító adatok, mint például név, levelezési cím, e-mail cím, telefon- és
mobiltelefonszám, születési dátum, földrajzi hely, kormányzati azonosító adatok (pl. jogosítvány,

társadalombiztosítási szám, adóazonosító szám, útlevéladatok), életkor, nem, állampolgárság;

Tranzakciós adatok, mint például kriptoeszköz tárca cím(ek), az Ön Inlock számlájára és
kriptoeszköz kereskedési tranzakcióira vonatkozó információk, valamint a befizetésekkel vagy
kifizetésekkel kapcsolatos információk.

Foglalkoztatási adatok, mint például foglalkoztatási státusz, foglalkoztatási előzmények,
iskolázottsági előzmények, önéletrajzok és felvételi információk;

6. A feldolgozás jogalapja

Art. A GDPR 6(1) lit. a jogalapként szolgál azon feldolgozási műveletekhez, amelyekhez

hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, mint például amikor
az adatfeldolgozási műveletek szükségesek az áruszállításhoz vagy egyéb szolgáltatás

nyújtásához, a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Ugyanez
vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző
intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal
kapcsolatos megkeresések esetében. Ha a Szolgáltatót olyan jogi kötelezettség terheli, amely
személyes adatok feldolgozását írja elő, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, a

feldolgozás alapja a GDPR Art. 6(1) lit. c GDPR alapján történik. Ritka esetekben a személyes
adatok feldolgozása szükséges lehet az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ilyen eset lenne például, ha egy felhasználó nevét,
életkorát vagy egyéb adatait harmadik félnek kellene továbbítani. Ekkor az adatkezelés az Art.

6(1) lit. d GDPR alapján történik. Végül a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
f) pontján alapulhatnak. Ezt a jogalapot olyan adatkezelési műveletekre alkalmazzák, amelyekre
a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy
harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a
személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek,



mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek

feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (általános adatvédelmi rendelet (47)

preambulum bekezdés 2. mondat).

7. Regisztráció a honlapon

A felhasználóknak lehetőségük van regisztrálni a Szolgáltató weboldalán a személyes adataik
megadásával. Azt, hogy mely személyes adatokat továbbítják az adatkezelőnek, a
regisztrációhoz használt megfelelő beviteli maszk határozza meg. Az érintett által megadott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira gyűjtik és tárolják.
Az adatkezelő kérheti a személyes adatok továbbítását egy vagy több olyan adatfeldolgozónak,
amely szintén az adatkezelőnek tulajdonítható belső célra használja a személyes adatokat.

A weboldalon történő regisztráció során az IP-cím, a regisztráció dátuma és időpontja is
tárolásra kerül. Ezen adatok tárolása a Szolgáltató mint adatkezelő biztosításához szükséges.
Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az adatok átadására törvényi
kötelezettség  vonatkozik, vagy ha az átadás büntetőeljárás célját szolgálja.

A Szolgáltató a természetes személy kérésére tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen személyes
adatokat tárolnak. Kérésre helyesbítjük vagy töröljük a személyes adatokat, amennyiben nincs
jogszabályban előírt tárolási kötelezettség. Ilyen esetekben az adatvédelmi tisztviselő áll
rendelkezésre kapcsolattartóként.

8. Feliratkozás hírlevelünkre

A Szolgáltató weboldalán a felhasználóknak lehetőségük van hírlevelünkre feliratkozni. Az erre a
célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak,
valamint  azt, hogy a hírlevelet mikor rendelik meg az adatkezelőtől.

A Szolgáltató rendszeresen hírlevélben tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a cég híreiről és
egyéb ajánlatairól. Ezt a hírlevelet csak akkor kaphatja meg, ha érvényes e-mail címmel
rendelkezik, és feliratkozik a hírlevélre. Az Ön által a hírlevél első alkalommal történő kiküldéséhez
regisztrált e-mail címre - jogi okokból - a kettős választási eljárás keretében egy megerősítő
e-mailt küldünk. Ez a megerősítő e-mail annak igazolására szolgál, hogy az e-mail cím
tulajdonosa, mint érintett  jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre való feliratkozás során az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a
feliratkozáskor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és
időpontját is tároljuk. Ezen adatok gyűjtése szükséges ahhoz, hogy az érintett e-mail címével való
(esetleges) visszaélés későbbi időpontban megismerhető legyen, és ezért az adatkezelő
jogvédelmének célját szolgálja.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk
kiküldésére használjuk fel. Ezen túlmenően a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is értesíthetjük,



amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a szóban forgó feliratkozáshoz
szükséges, mint például a hírlevél kínálatának módosítása vagy a technikai körülmények
megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át
harmadik félnek. A hírlevelünkre való feliratkozást Ön bármikor felmondhatja. A személyes
adatok tárolásához adott hozzájárulása, amelyet a hírlevél küldéséhez adott, bármikor
visszavonható. A hozzájárulás visszavonásához minden hírlevélben található egy megfelelő
link.

9. Hírlevél-követés

A Szolgáltató hírlevele úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaz. A nyomkövető pixel egy
ilyen e-mailekbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek, hogy
lehetővé tegyék a naplófájlok rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online
marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai elemzését. A beágyazott
nyomkövető pixel alapján a Szolgáltató láthatja, hogy Ön megnyitotta-e és mikor nyitotta meg
az  e-mailt, és hogy az érintettek az e-mailben található mely linkeket hívták fel.

A hírlevelekben található nyomkövető pixelekben gyűjtött ilyen személyes adatokat a
Szolgáltató tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldését, valamint
hogy a jövőbeli hírlevelek tartalmát még jobban hozzáigazítsa az érintett érdeklődési köréhez.
Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Ön bármikor jogosult arra,
hogy az erre vonatkozó különálló, a double-opt-in eljárás keretében kiadott hozzájáruló
nyilatkozatot visszavonja. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat az adatkezelő
törli. A Szolgáltató automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél átvételétől való visszalépést.

10. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A Szolgáltató honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors
elektronikus kapcsolattartást, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, beleértve az
e-mail címet is. Ha Ön e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba a
Szolgáltatóval, a továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett
által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az érintett
feldolgozása vagy a vele való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat
nem továbbítják harmadik félnek.

11. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

A Szolgáltató az érintettek személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig
kezeli és tárolja, illetve ameddig ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók a Szolgáltatóra
vonatkozó  törvényekben vagy rendeletekben előírják.

Ha a tárolás célja nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó
által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogi követelményeknek megfelelően
rutinszerűen zárolják vagy törlik.



12. Az érintett jogai

a) A megerősítés joga
Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól megerősítést kapjon arról, hogy az Önre vonatkozó
személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e vagy sem. Ha élni kíván ezzel a megerősítési
joggal,  bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel.

b) Hozzáférési jog

Önnek joga van ahhoz, hogy a Szolgálttótól bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon az Ön által
tárolt személyes adatokról, valamint ezen információk másolatát (beleértve a feldolgozás célját,

az érintett személyes adatok kategóriáit, a tárolás időtartamát és így tovább). Továbbá joga

van tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatait továbbítják-e harmadik országba vagy
nemzetközi szervezetnek. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az
adattovábbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról. Ha élni kíván a hozzáférési joggal,
bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi  tisztviselővel.

c) A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól indokolatlan késedelem nélkül kérje az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve Ön jogosult
a hiányos személyes adatok kiegészítésére, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.
Ha élni kíván a helyesbítéshez való jogával, forduljon az adatvédelmi  tisztviselőhöz.

d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól kérje az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan
késedelem nélküli törlését, és a Szolgáltató köteles a személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölni, amennyiben az adatkezelés már nem szükséges. Ön bármikor
kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel. Az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik arról,
hogy a  törlési kérelmet haladéktalanul teljesítsék.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól az adatkezelés korlátozását kérje, ha az adatkezelés
jogellenes, ha vitatja személyes adatainak pontosságát, vagy ha a Szolgáltatónak már nincs
szüksége személyes adataira. Ha a Szolgáltató által tárolt személyes adatok feldolgozásának
korlátozását kívánja kérni,  bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt,
általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat a Szolgáltató akadályoztatása nélkül továbbítsa egy másik adatkezelőnek,
amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke

(2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, feltéve,
hogy az adatkezelés nem közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges.

g) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással
jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, amennyiben a döntés: 1) nem szükséges
az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy 2) az



adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog nem engedélyezi, és amely megfelelő
intézkedéseket ír elő az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmére vagy (3) nem a következőkön alapszik az érintett kifejezett hozzájárulása. Ha a
döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez
szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Szolgáltató megfelelő
intézkedéseket hajt végre az alábbiak védelmére az érintett jogai és szabadságai, valamint
jogos érdekei, legalább az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való joga, álláspontjának
kifejezése és a döntés megtámadása. Ha az érintett személy élni kíván az automatizált egyedi
döntéshozatallal kapcsolatos jogaival, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet az Adatvédelemi
tisztségviselővel.

13. A Twitter alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató a weboldalán a Twitter elemeit integrálta. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan

elérhető mikroblog-szolgáltatás, amelyen a felhasználók tweetek, azaz 140 karakterre korlátozott
rövid üzenetek közzétehetők és terjeszthetők. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetőek,
beleértve azokat is, akik nincsenek bejelentkezve a Twitterre. A tweetek az adott felhasználó
úgynevezett követői számára is megjelennek. A követők olyan más Twitter-felhasználók, akik
követik egy felhasználó tweetjeit. A Twitter továbbá lehetővé teszi, hogy hashtagek, linkek vagy
retweetek segítségével széles közönséget szólítson meg. A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

A Twitter a Twitter-komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a
weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkra való felkeresés időpontjában be van
jelentkezve a Twitteren. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Twitter
komponensre vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információk ilyen jellegű
továbbítása a Twitter felé, akkor ezt megakadályozhatja azzal, hogy a weboldalunkra való
felkeresés előtt kijelentkezik a Twitter-fiókjából.

A Twitter vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a
https://twitter.com/privacy?lang=en címen érhetők el.

14. A Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatos
adatvédelmi rendelkezések

A Facebook a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Sq, Dublin, Dublin City, Ireland,)
közösségi hálózata. Weboldalunkra különböző Facebook funkciókat építettünk be (mint
például a "tetszik" és a "megosztás"). A Facebook funkciókat a Facebook logó jelzi. A funkció

típusától függően más funkciókat is beilleszthetünk (például "tetszik", vagy "ajánlom"). A
"tetszik" gomb segítségével elmondhatja Facebook-barátainak és Facebook felhasználóinak,
hogy mely cikkeket kedveli/ajánlja. Ha Facebook-felhasználóként a Facebook-ajánlósávot
hozzáadta a Facebook-alkalmazásaihoz, akkor a Facebookon végzett olvasási tevékenységét
automatikusan közzéteszi a hírfolyamában és az idővonalán, amint a weboldalunkon
megnyílik az ajánlósáv.



A Facebookon az Ön által a telepítéskor engedélyezett személyek megtudják, hogy Ön éppen
melyik cikkünket olvassa, vagy hogy Ön a weboldalunk mely tartalmát használja. Az egyes
bejegyzéseket, valamint magát az alkalmazást bármikor eltávolíthatja a Facebookon. A
felhasználók Facebook-"kedvelései" is szinkronizálódnak az oldalunkon található
hozzászólásokkal és cikkekkel, amennyiben a felhasználó a Facebookon keresztül
bejelentkezett weboldalunkra. A weboldalunkon található Facebook gomb integrálásával a
böngésző vagy az alkalmazás közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel, és onnan
töltődik be az adott Facebook funkció gombja. Mint már említettük, itt információk kerülnek
átadásra a Facebooknak, például az adott internetes oldal vagy hogy egy adott szolgáltatást
igénybe vettek. Ha Ön aktívan használ egy Facebook-funkciót, például a "tetszik" gombra kattint,
lehetséges, hogy a Facebook más adatokat, köztük személyes adatokat is feldolgoz. Ily módon a
Facebook például elhelyezhet egy sütit, amely segítségével felismerhető, hogy Ön korábban
már használta-e a "tetszik" gombot más olyan internetes oldalakon, amelyek szintén
rendelkeznek  beépített Facebook-gombokkal.

Ha Ön, mint Facebook-felhasználó, be van jelentkezve a Facebookra, akkor lehetőség van arra is,
hogy az oldalhoz való hozzáférést a Facebook-profiljához rendelje. Ha Ön az integrált Facebook

gombokra kattint, és ezt követően bejelentkezik a Facebookra (vagy már be van jelentkezve), a

"tetszett" vagy "ajánlott" információk rövid formában megjelenhetnek a Facebookon, például a
profiljában és az idővonalán. Így a Facebook esetleg további használati adatokat gyűjthet és
tárolhat. Ez olyan Facebook felhasználói profilokat eredményezhet, amelyek túlmutatnak azon,
amit Ön maga a Facebookon közzétesz. Ha nem deaktiválta a beágyazott közösségi
bővítményeket, de mégis szeretné megakadályozni, hogy a Facebook a weboldalunkon tett
látogatását a Facebook felhasználói fiókjához rendelje, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook
felhasználói fiókjából, mielőtt meglátogatja weboldalunkat. A Facebook adatvédelmi
szabályzatában részletesen megismerheti, hogy a Facebook milyen adatokat gyűjt saját céljaira;
ott további információkat talál a Facebook által végzett adatgyűjtésről és -feldolgozásról,
valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogairól is. A Facebook adatvédelmi irányelvei itt érhetők el:
https://www.facebook.com/policy.php. A Facebook úgynevezett közösségi bővítményekről szóló
tájékoztatója itt található: http://on.fb.me/mAN33b.

15. Adatvédelmi rendelkezések a Linkedin alkalmazásáról és felhasználásáról

Ezen a weboldalon integráltuk a LinkedIn Corporation összetevőjét. A LinkedIn egy webalapú
közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók
számára, hogy kapcsolatot teremtsenek és új üzleti kapcsolatokat építsenek ki. A LinkedIn
üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED
STATES. Az Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi ügyekben a LinkedIn Ireland, Privacy Policy
Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország, felelős.



16. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon integráltuk a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A

Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldalak látogatóinak

viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző

szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy egy személy melyik weboldalról érkezett

(az ún. referrer), milyen aloldalakat látogatott meg, vagy hogy egy aloldalt milyen gyakran és

mennyi ideig nézett meg. A webanalitikát elsősorban egy weboldal optimalizálására és az

internetes reklámok költség-haszon elemzésének elvégzésére használják. A Google Analytics

komponens üzemeltetője a Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-

1351, Egyesült Államok. További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a

következő címen érhetők el:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a  következő címen:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. A Google Analytics további  magyarázata a
következő linken található: https://www.google.com/analytics/.

17. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározásához használt kritérium a vonatkozó
törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik,
amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés
kezdeményezéséhez.

18. Automatizált döntéshozatal megléte

Személyes adatait elemezhetjük az Ön érdeklődési köréről és preferenciáiról szóló profil
létrehozása érdekében, hogy az Ön számára releváns információkkal léphessünk kapcsolatba
Önnel. További, Önre vonatkozó információkat is felhasználhatunk, ha azok külső forrásokból
állnak rendelkezésünkre, hogy ezt hatékonyan végezhessük. Ha élni kíván az automatizált
egyedi döntéshozatalra vonatkozó jogaival, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet
adatvédelmi tisztviselőnkkel.

19. Alapelvek

A személyes adatok akkor ellenőrizhetők, ha az érintett ehhez hozzájárul. Az adatkezelő csak az
adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és megfelelő személyes
adatokat jogosult ellenőrizni, az ehhez szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak az
érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló külön hozzájárulásával ellenőrizhető.



Az érintettet átlátható, részletes és érthető módon tájékoztatni kell a személyes adatai
ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi tényről, különösen az adatkezelő céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról és az
adataihoz hozzáférni jogosult személyekről. Ennek a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az
érintettnek az adatkezelővel szemben fennálló jogait és a rendelkezésre álló jogorvoslati
lehetőségeket.

Az ellenőrzött személyes adatoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

(i) a nyilvántartási és ellenőrzési folyamatokat tisztességes és törvényes módon kell
végrehajtani;
(ii) az adatok pontosak, teljesek és szükség esetén naprakészek;

(iii) az adattárolás csak az adatok tárolásához szükséges ideig teszi lehetővé az
érintett  azonosítását.

20. Adattárolás és biztonság

A rendszer és a hálózat védve van a számítógépes csalások, kémkedés, szabotázs, vandalizmus,
tűz és árvíz, valamint vírusok, számítógépes betörések és a működés megtagadásához vezető
támadások ellen. Az üzemeltető maximális biztonságot nyújt rendszerszintű, valamint kérelem
szintű védintézkedési eljárás. A Szolgáltató figyelmeztet arra, hogy az interneten továbbított

elektronikus üzenetek az alkalmazott protokolloktól függetlenül (e-mail, web, ftp stb. ) ki vannak

téve a hálózatot fenyegető veszélyeknek, amelyek tisztességtelen magatartást, a megállapodás
megtámadását, az információk nyilvánosságra hozatalát vagy megváltoztatását
eredményezhetik. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az
adatokat megvédje ezektől a  veszélyektől.

XIX. Egyéb jogi rendelkezések

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak ellenőrzéséről, valamint az ilyen
adatok helyesbítését vagy törlését, a törvényben szabályozott kivételekkel, a regisztrációnál
megadott módon vagy az ügyfélszolgálathoz fordulva. Az érintett kérelmére a Szolgáltató mint
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a Szolgáltató által ellenőrzött adatokról, az adatkezelés
jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről, az adattovábbítás céljáról és az adatokat
megszerző szervezetekről. Amennyiben az érintett nem ért egyet a Szolgáltató döntéseivel, a
tiltakozás kinyilvánításától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, és azt
megtámadhatja.


