A masodikeljovetel.hu weboldal adatvédelmi szabályzata.
Jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete
(GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseire való tekintettel készült.
Az Ön hozzájárulása
A weboldalra való belépéskor az ön képernyőjén megjelenik egy felugró üzenet
amiben lehetősége van elfogadni és megadni hozzájárulását a cookieok
kezelésével kapcsolatban. Bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja az
adott hozzájárulását, a képernyő bal sarkában lévő cookie kezelése linkre
kattintva, kategóriánként ki tudja választani melyik típusú cookie-okat
engedélyezi és melyiket nem.
Használja a jelölőnégyzetet a kiválasztáshoz.
A jelölőnégyzetben elhelyezett pipa azt jelenti hogy ön elfogadja a bejelölt
cookie kategóriát. Ha kiveszi a pipát a jelölőnégyzetből az azt jelenti hogy ön
nem fogadja el a cookie kategóriát.
A cookieok kategóriái:
• Statisztika (Anonim statisztikai adatok gyűjtése)
• Marketing (Személyre szabott reklámot ajánlhat )
• Szükséges (Nem módosítható a weboldal működéséhez szükséges)

Módosítás esetén az a már az addigra már generált cookie-ra nem vonatkozik
viszont lehetősége van manuálisan törölni a böngészőjéből további információért
a cookie-ok törléséről ide kattintva érhet el. Továbbá elfogadja a weboldal
adatvédelmi nyilatkozatát.
Jelen weboldalon nem kezel semmilyen személyes adatot, nincs
regisztráció, sem hírlevél szolgáltatás, semmilyen szakmai vagy üzleti
tevékenységet nem folytat kizárólag hobbi jelleggel, személyes
weboldalként üzemel.
Külső szolgáltatók
A honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár
közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél külső szolgáltató
partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében. Külső
szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak
sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a
Szolgáltatások honlapjaihoz, a látogatókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár
önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a látogató
azonosítására.

Tárhelyszolgáltató
A weboldal látogatása alkalmával IP címét, látogatás időpontját, böngésző
típusát, a tárhelyszolgáltató naplózza, rögzíti egy log fájlban. A
tárhelyszolgáltatóra mint külső szolgáltató saját adatvédelmi
irányelvei az érvényesek.
LEBAKER Kft.
1173 Budapest
Borsó utca 12-32.
A tárhelyszolgáltató adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.
DMS Lab
A DMS Lab tárolja az oldal látogatói által adott hozzájárulásokat A következő
adatokat rögzítik:
•
•
•
•
•
•
•
•

látogató ip címe titkosítva,
látogatás dátuma,
böngésző típusa,
cookie azonosítója,
domain név,
domain link,
cookie kategóriák
látogatói cookie hozzájárulása, beleegyezés, módosítás, elutasítás

A DMS Labra mint külső szolgáltatóra saját adatvédelmi irányelvei az
érvényesek.
DMS Lab S.r.l.
Via C. Mozzagrugno
1 - 66034 Lanciano (Chieti) Italy
A DMS Lab adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.
Google
A google cookieokat helyezhet el az ön böngészőjében. Az elhelyezés célja
statisztika készítés. A googlera mint külső szolgáltatóra saját
adatvédelmi irányelvei az érvényesek.
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

USA
A google adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.
Facebook
A weboldalon úgynevezett Facebook share plugin van elhelyezve, amin
keresztül megoszthatja az aktuális oldal tartalmát a facebookon.A Facebook
cookieokat helyezhet el az ön böngészőjében. Az elhelyezés célja tartalom
megosztás, statisztika készítés, valamint személyre szabott reklám ajánlatot
jeleníthet meg. A Facebookra mint külső szolgáltatóra saját adatvédelmi
irányelvei az érvényesek.
Facebook Inc
Palo Alto
Kalifornia
USA
A Facebook adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.
Twitter
A weboldalon úgynevezett Twitter share plugin gomb van elhelyezve, amin
keresztül megoszthatja az aktuális oldal tartalmát a Twitteren.A Twitter
cookieokat helyezhet el az ön böngészőjében. Az elhelyezés célja tartalom
megosztás, statisztika készítés, valamint személyre szabott reklám ajánlatot
jeleníthet meg. A Twitterre mint külső szolgáltatóra saját adatvédelmi
irányelvei az érvényesek.
Twitter Inc
1355 Market St #900,
San Francisco,
CA 94103, USA
A Twitter adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.

Cookie (süti)
A cookie egy olyan információcsomag, amelyet a szerver üzemeltetője küld a
látogató internet böngészőjének, amit az visszaküld minden, a szerver felé
irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a szerver hozza létre a böngésző
segítségével a látogató gépén, vagy mobil eszközén, ahol azok egy elkülönített
könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára,

hogy felismerje, amennyiben a látogató korábban már meglátogatta.
A cookie-t a látogató bármikor törölni tudja a saját eszközéről, illetve
lehetősége van a saját böngészőjének oly módon történő beállítására,
hogy az megtiltsa a cookiek alkalmazását. A masodikeljovetel.hu
szervere által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén nem gyűjt
adatokat, a cookie-k a látogató rendszerében határozatlan ideig,
illetve azok látogató általi törléséig vannak jelen. Ezen cookie-ok nem
teszik lehetővé a látogató beazonosítását, valamint nem tárolnak
semmilyen személyes adatot.
A cookie-k típusai
• Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a

böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a
böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul
a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
• Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a
cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor
a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
• Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a
felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben
az masodikeljovetel.hu )
• Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy
másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.
A cookie-ok típusairól és kezeléséről bővebben ide kattintva olvashat.
A masodikeljovetel.hu weboldal által használt cookie-ok listája
Cookie
neve

Tuladonos

Leírása

Funkciója Lejárata

A cookie és a látogató
cookieUid masodikeljovetel.hu egyedi azonosítóját
Ellenőrzés 1 hónap
tárolja
has_js

Ellenőrzi hogy a
masodikeljovetel.hu böngésző futtat-e
JavasScriptet.

_ga

A _ga cookie az
egyes felhasználók
(pontosabban az egyes
masodikeljovetel.hu böngészők)
Statisztika 2 év
megkülönböztetésére
szolgál. / Google
helyezi el.

_gat

Ellenőrzés

masodikeljovetel.hu A kérelem
Satisztika
gyakoriságának
szabályozására szolgál
– korlátozza az

Típusa
HTTP cookie /
Állandó

Munkamenet HTTP cookie /
végén
Munkamenet

1 perc

HTTP cookie /
Állandó

HTTP
cookie /Állandó

adatgyűjtést a nagy
forgalmú
webhelyeken./ Google
helyezi el.
_gid

Látogatott oldalra
masodikeljovetel.hu egyedi értéket tárol./
Google helyezi el.

statistics

Ez a cookie ellenőrzi
hogy a látogató
masodikeljovetel.hu
Ellenőrzés 1 hónap
elfogadta-e a
statisztikai cookieokat.

Statisztika 1 nap

Ez a cookie ellenőrzi
hogy a látogató
marketing masodikeljovetel.hu
Ellenőrzés 1 hónap
elfogadta-e a
marketing cookieokat.

HTTP
cookie /Állandó
HTTP cookie /
Állandó

HTTP
cookie /Állandó

Harmadik fél által
elhelyezett cookie

fr

facebook.com

Titkosított Facebook
azonosító és
böngészőazonosító,
valamint személyre
szabott hirdetések
ajánlása.

Marketing 3 hónap

HTTP /Állandó

Hatósági panasz lehetősége
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
weboldal: www.naih.hu) is fordulhat.
Bírósághoz fordulás joga
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása
törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per a Felhasználó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Egyéb rendelkezések
A látogató a weboldalra történő belépéssel elfogadja az adatvédelmi
szabályokat,valamint a cookie szabályzat mindenkori rendelkezéseit, ezen
túlmenően az egyes látogatók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Az weboldal üzemeltetője és tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a
jelen adatvédelmi és cookie szabályzatot egyoldalú döntésével - a hatályos
jogszabályokkal összhangban - bármikor módosítsa.
Jelen adatvédelmi és cookie szabályzat folyamatosan érvényes egészen a
visszavonásig.
LETÖLTÉS

