Adatvédelmi nyilatkozat
Adatai védelme alapvető joga, ezen nyilatkozatban minden, a weboldalunkon (https://rodoplusz.hu)
történő adatkezeléssel kapcsolatos információ megtalálható.
Az adatvédelmi nyilatkozatunk a következő törvények szabályozásainak megfelelően jött létre:
✔ GDPR
✔ 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
✔ 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Értelmező rendelkezések
A tájékoztatóban használt és általános adatvédelmi fogalmak, kifejezések meghatározása.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered;
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat;
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
„tevékenységi központ”:
az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli
központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire
vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az
utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett
döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik
központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol
az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint
meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki,
illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra
az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és
egyesületeket is;
„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat,
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy
adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv;
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a
következő okok valamelyike alapján érint:
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén
rendelkezik tevékenységi hellyel;
az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a
felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor
úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős
mértékben érint érintetteket;
„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos
kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az
adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban
egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira,
valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok
jelentőségét;
„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai
parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett
szolgáltatás;
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre
vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Az adatkezelő elérhetőségi adatai
Név

RODO Plusz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Rodoplusz Kft.)

Székhely

7098 Magyarkeszi, Bem József utca 2.

Cégjegyzékszám

17-09-010695

Adószám

25361254-2-17

E-mail

rodoplusz@rodoplusz.hu

Az adatkezelés célja
Adatait cégünk tevékenységének, szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges célból kezeljük.
Személyes adataira kapcsolatfelvétel, számla- illetve árajánlat adás céljából van szükség.

A kezelt személyes adatok köre
Ajánlatkérés
Kezelt adatok

Adatkezelés jogalapja

Név

Érintett önkéntes hozzájárulása

E-mail cím

Érintett önkéntes hozzájárulása

Telefonszám

Érintett önkéntes hozzájárulása
Számlázás

Kezelt adatok

Adatkezelés jogalapja

Név

Jogszabályi kötelezettség
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Cím

Jogszabályi kötelezettség
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Adószám

Jogszabályi kötelezettség
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Az adatkezelés időtartama
Ajánlatkéréskor megadott személyes adatait, az ajánlatkérést követő legfeljebb 1 évig tároljuk. A
szolgáltatásról nyújtott számlát a törvényi kötelezettségnek megfelelően 10 évig őrizzük.

Adattovábbítás
A személyes adatokat a Rodoplusz Kft. adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve szolgáltatási szerződések alapján
adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg. Ezen személyek és

szervezetek számára az adat-hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges
legszűkebb mértékben engedélyezzük.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Tájékoztatás kérése
Kérésére a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető módon
tájékoztatást adunk általunk kezelt személyes adatairól. Szükség esetén a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát figyelembe véve ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Hosszabbítás esetén a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmét elektronikus úton
nyújtotta be, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az
érintett máshogy rendelkezik.
A tájékoztatás nyújtása díjmentes. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adminisztratív költségeket figyelembe véve az adatkezelő:
a, észszerű összegű díjat számolhat fel
b, megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelő feladata.

Hozzáférés
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére
rendelkezésre bocsájtja.
További másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló észszerű díjat számolhat
fel. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ha lehetséges – az információkat széles körben
használt formátumban bocsájtjuk rendelkezésére, kivéve ha az érintett máshogy kéri.

Helyesbítés
Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az által kezelt személyes adatok pontosak
legyenek. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő.

Adathordozás
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Rodoplusz Kft. rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, lehetőség szerint széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon
történik.
Az Ön adathordozhatósághoz való joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás

Önnek joga van a Rodoplusz Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges adatkezelés ellen, továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzési célokra történő –
beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakozni.
A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha a Rodoplusz Kft.
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.
A Rodoplusz Kft. nem alkalmaz automatikus döntéshozatali eljárásokat (az érintett személyes
jellemzőinek értékelésén alapuló döntés).

Hozzájárulás visszavonása
Ön bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának
visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen a szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások teljesítéséhez, a hozzájárulás visszavonása kizárólag a pénztárral fennálló
jogviszony megszüntetése útján gyakorolható.

Törlés
A Rodoplusz Kft. késedelem nélkül – a jelen tájékoztatóban meghatározott törlési
követelményekre figyelemmel – törli a személyes adatot, ha
•

a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt

•

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

•

bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes

•

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell.

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró,
a Rodoplusz Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása
A Rodoplusz Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•

Amennyiben 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.

•

Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását.

•

A Rodoplusz Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•

Amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a korlátozás vagy törlés vagy helyesbítés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a
kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül a Rodoplusz Kft. írásban tájékoztatja Önt a kérelem

elutasításáról, illetve annak okáról.

Hatósági jogorvoslat
Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a
személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Rodoplusz Kft. korlátozza vagy ezen
jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.
Adatvédelmi kérdésekben hatósági vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál kezdeményezhet, melynek elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://naih.hu/

Bírósági jogorvoslat
A fentiek mellett Ön bármikor jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a Rodoplusz Kft. vagy az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírások megsértésével kezeli.
A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
is megindíthatja.

Adatvédelmi incidensek kezelése
Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés esetén a Rodoplusz Kft. köteles az esetet kivizsgálni.
A Rodoplusz Kft. saját maga is észlelheti az incidenst.
Az incidensekről a Rodoplusz Kft. nyilvántartást vezet. A Pénztár az adatvédelmi incidenst
bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, valamint tájékoztatja az
incidensben érintetteket, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Automatikus log a webszerveren
Weboldalunk működése során a felhasználó külön nyilatkozata nélkül automatikusan rögzíti a
felhasználó IP címét, a felhasználó által küldött lekéréseket, valamint hibás működés észlelése
esetén a hiba elhárításához használatos egyéb nem személyes adatokat aggregált formában. Az
adatokhoz kizárólag az üzemeltető fér hozzá.

Cookiek(sütik)
A süti a felhasználó gépén tárolt kis méretű, szöveges fájl, melyben a weboldal használatával
kapcsolatos adatok vannak és lejárati dátummal rendelkezik. A tárolt adatok funkciója
szempontjából oldalunkon három típusú sütit különböztetünk meg.
Típus

Funkciója

működéshez szükséges

A weboldal alap működéséhez szükséges információk.

felhasználói élmény javítása
A felhasználói élmény javítására szolgáló adatok, például a
sütikkel kapcsolatos tájékoztató el lett-e már fogadva.
analitikához szükséges

Felhasználói aktivitás figyelemmel
látogatottságának mérése.

követése,

az

oldal

Harmadik féltől származó sütik
Például twitter posztok, youtube videók beágyazásával jönnek létre, ekkor az adott platformok
ideiglenesen sütiket helyeznek el saját működésük biztosítására. Ezek tiltására a
böngészőbeállításokban van lehetőség.

Működéshez szükséges sütik
A webszerver automatikusan azonosítót (session id) ad a böngészési folyamatnak.
Adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Session id

weboldal
biztosítása

működésének az adatkezelő jogos érdeke

Sütibeállítások mentése

weboldal
biztosítása

működésének az adatkezelő jogos érdeke

Felhasználói élmény javítása
A sütik használatával kapcsolatos értesítés elfogadásának állapotát rögzítjük, hogy ennek
megfelelően üzemeltethessük az oldalt, továbbá, hogy a felhasználói élményt javítsuk az által,
hogy nem jelenítjük meg minden alkalommal a felugró ablakát.
Adatok

Adatkezelés célja

Sütik használatával kapcsolatos felhasználói élmény javítása
értesítés

Analitikához szükséges sütik

Adatkezelés jogalapja
felhasználói hozzájárulás

Oldalunk folyamatos fejlesztéséhez, a látogatottság figyelésére Google Analyticset használunk.
Ezen felületen nyomon követjük, hogy felhasználóink milyen eszközökről (operációs rendszer,
böngésző, képernyőfelbontás) és milyen időszakokban tekintik meg oldalunkat. Ezen adatok nem
teszik lehetővé a felhasználók egyéni azonosítását.
A Google Adatvédelmi irányelveit itt tekintheti meg: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Adatok
Analtikai adatok

Adatkezelés célja
felhasználói élmény javítása,
szolgáltatás
fejlesztése/optimalizálása

Adatkezelés jogalapja
felhasználói hozzájárulás

Sütik élettartama, tiltása
A böngészőben a felhasználó számára lehetséges beállítani a sütik tiltását, továbbá bármikor
lehetséges a végleges tiltás nélkül törölni a webhely által tárolt sütiket. Ennek folyamata
böngészőnként különbözik.
Session id élettartama: A böngészési programfolyamat végéig.
Sütivel kapcsolatos tájékoztató elfogadása: Az elfogadás pillanatától számított 1 év.

Helyi tárhely (local storage)
A sütihez hasonlóan szintén a felhasználó gépén szolgál adattárolásra, a fő különbség, hogy nincs
lejárati ideje, nagyobb a tárolt adatok mérethatára, illetve funkcióját tekintve olyan adatok tárolására
használatos, melyek főként csak a felhasználó gépén történnek felhasználásra (tehát a szerver
számára nem / ritkán szükséges adatok).

Tárolt adatok
Oldalunk ha lehetséges, helyi tárhelyen tárolja az oldal működéséhez szükséges fő scripteket
(javascript), a vizuális megjelenéshez szükséges formázásokat (css), és a mobil alkalmazásként való
használathoz szükséges információkat (manifest fájl). Az ilyen fajta tárolással csökkenthető az oldal
betöltésének ideje és az egyes lekérések alkalmával szükséges letöltendő adatok mennyisége.
Adatok

Adatkezelés célja

Javascript, css és manifest felhasználói élmény javítása
fájlok

Adatkezelés jogalapja
felhasználói hozzájárulás

Helyi tárhely törlése
A felhasználónak csakúgy mint a sütik esetében, lehetősége van a helyi tárhely törlésére. Ennek
folyamata böngészőnként különbözik.

