ADATEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

PREAMBULUM
Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Paradigma Intézet Nonprofit Kft.
(Társaság) által nyújtott – végfelhasználói készülék típusától független – hírlevélre történő feliratkozás
(Szolgáltatás) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik.
A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során mindenben megfeleljen a hatályos
hazai és európai uniós joszabályoknak, valamint a Szellemi Tuljadon Nemzeti Hivatala által kialakított
adatvédelmi gyakorlatnak, erre tekintettel a Társaság az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

1.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Paradigma Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.
Cégjegyzékszám: 01-09-304331
Adószám: 26145802-2-42
Képviselő: Elek Dorián ügyvezető
Telefonszám: +3630/517-7166
E-mail cím: dorian@paradigmaintezet.hu
Honlap: www.paradigmaintezet.hu

2.

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

2.1

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása.

2.2

Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló
szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647
Adószám: 21586091-2-13
Telefonszám: +3620/362-6984
Fax: +361/700-2343

E-mail cím: abplusz@abplusz.hu
Honlap: www.abplusz.hu
3.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA.
TERJEDELME, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

3.1

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a
technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a
hozzájárulását kell kérni.

3.2

Általános tájékoztatás a sütikről
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal
be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző
bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat
is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy
egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a
következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden
esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal
üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook,
Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes
adatnak tekinthető.

3.3

A sütik fajtái:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal
egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak
kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi
adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a
session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll,
ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más
terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor
törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a
felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a
fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így
nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott
weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik
fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról
profilalkotás készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

3.4

Sütik elfogadása
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a
sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen
az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

3.5

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során
létrejövő adatokról
A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a
látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és
kezelheti:
• a látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek
vizsgálatához használhatjuk.

4.

A HONLAPON ALKALMAZOTT SÜTIK

4.1

Technikailag

elengedhetetlenül

szükséges

munkamenet

(session)

sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz
szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen
használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek
között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a
bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének
időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével,
illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.)
13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti
azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania
és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb
célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.
4.2

Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az
oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése,
a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a
látogatót.
4.3

Teljesítményt biztosító sütik:
Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről,
eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google
Analytics, AdWords).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése

5.

FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE
A Társaság hírlevelére név és e-mail cím megadásával lehet feliratkozni, ebben az esetben az
adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás.
A feliratkozás feltétele a jelen adatekezési tájékoztató megismerése, valamint az annak
igazolására szolgáló check-boksz bejelölése.

6.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

6.1

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájráluása. A feliratkozás
dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás során megadott e-mail címre
küldött visszaigazoló linkre nem katitnt rá a felhasználó, addig semmilyen adatot nem kezelünk.

6.2

A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadi személyeknek semmilyne
körülmények között nem adjuk át illetve a feliratkozás bármikor megzsűntethető, bármelyik
kiküldött elektronikus hírlevélben szereplő leiratkozás linkre történő kattintással.

7.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az érintett önkéntesen megadott adatait a hozzájárulás visszavonásáig, illetve jelen tájékoztató
cookie-kra vonatkozó részében rögzített időpontig kezeljük.

8.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOALTOS JOGAI

8.1

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog
Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre
kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott
személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet.
Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem
nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést,
törlést a [*] e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon
belül teljesíti.

8.2

A tiltakozáshoz való jog
A fenti e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

8.3

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

(a)

Panasztétel az adatkezelőnél: fenti e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja
le, ha úgy gondolja visszaélés történt a netjet.hu weboldalaon megadott adataival.
Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja.

(b)

Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs
Hatósághoz fordulni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

