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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
I. A Tájékoztatás célja, hatálya 
Pesti Balázs e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő), ezúton tájékoztatja jelenlegi és            

leendő ügyfeleit, partnereit (a továbbiakban: Ügyfél) a kezelt személyes adatokról, a személyes            
adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett           
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) kialakításakor a Szolgáltató az Európai           

Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR Rendelet), az Információs            
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban:           
Infotv.) rendelkezéseit is figyelembe vette. 

 
II. Fogalom meghatározások 

 
Személyes adat vagy adat:  
bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy azonosíthatóvá válik. 
 
Adatkezelés:  
a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a            
Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása,         
felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb         
módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,        
korlátozása, törlése és megsemmisítése. 
 
Adatkezelő:  
aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt-meghatározza. 
 
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: 
Pesti Balázs e.v. (Pesti Balázs e.v., Nyilvántartási száma: 52348477, Adószáma: 68854775-1-33,           
Statisztikai számjel: 68854775-9604-231-13, Székhelye: MAGYARORSZÁG, 2120 DUNAKESZI,       
ZÁVODSZKY GÉZA UTCA 6.) 
 
Adatfeldolgozó: 
az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó: 
GYÖMREY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 15. al. 1.;              
Adószám: 21883295-1-42, Cégjegyzékszám: 01 06 762123; Elérhetősége: gyomreybt@gmail.com) 

Címzett: 
az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot 
közlik. 
 
Adatkezelés korlátozása: 
a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján. 

 
III. A Felhasználók által megadott adatok kezelése 

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, címzettje és jogalapja 
1.1. Kapcsolattartás, egyedi megkeresések kezelése – telefon e-mail 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán kérdése van, az Ügyfél a Szolgáltató e-mail           
címén, telefonszámán kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A kezelt Személyes adatköre az Ügyfél            
neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint más, önként megadott adata. 
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Az adatkezelés célja az Ügyféllel való kapcsolattartás, egyedi megkeresések kezelése, intézése. 
A Szolgáltató a beérkezett e-maileket a megkeresésben hivatkozott ügy lezárásától számított           
legfeljebb 180 nap elteltével törli. 
A felhasználó által e-mailben, telefonon megadott Személyes adatok kapcsán az adatok kezelésének            
jogalapja a szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését           
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges tevékenységek elvégzése. 
 

1.2. Szolgáltatás nyújtása 
 
A Szolgáltató a szerződés teljesítése jogcímén a szolgáltatások nyújtása, a szerződés megkötése,            
teljesítése, megszűnése, az Ügyfél azonosítása és az Ügyféllel való kapcsolattartás céljából kezeli a             
vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, születési helyét és idejét,            
telefonszámát, e-mail címét, valamint más, önként megadott adatait. 
 
A Szolgáltató a szerződés teljesítése jogcímén a szolgáltatások nyújtása, a szerződés megkötése,            
teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött jogi személy nevét,            
adószámát, bankszámlaszámát és székhelyének címét, továbbá jogi személy természetes személy          
kapcsolattartójának, illetve jogi személy által delegált, szolgáltatási igénybe vevő természetes személy           
nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, telefonszámát, e-mail címét, valamint más, önként            
megadott adatait. 
 
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését            
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
 
A Szolgáltató által a jelen pont szerint kezelt Személyes adatok kezelésének jogalapja lehet az Ügyfél               
hozzájárulása is. 
 
A Személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év. 
 

1.3. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése 
 
A Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli           
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként szállítóként vele üzleti           
kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok: név, cím,            
adószám, adózási státusz. 
 
A Személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 
 
A Személyes adatok címzettjei: a Szolgáltató adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási          
feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 
 

1.4. A Szolgáltató jogos érdeke 
 
Amennyiben egyedi esetekben felmerül, hogy a Szolgáltató jogos érdeke a személyes adat további             
kezelését indokolja, úgy a fenti esetekben megadott adatok kezelésének időtartama a Szolgáltató e             
jogos érdekének fennállásáig tart. 
 
Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelőlényeges jogos érdeke, az            
Adatkezelő a GDPR Rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégzi az érdekmérlegelési          
tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke           
erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. 
 

2. Az Adatkezelés elvei, módja 
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Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban             
meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon              
nem terjeszkednek túl. 
 
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő              
célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett           
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  
 
A Személyes adatok az Adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére törlésre            
kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyek Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező           
adatközlést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó         
megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§-a           
alapján az Adatkezelő a Felhasznál számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, a              
számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi. 
 
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok            
valódiságáért, pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. 
 
A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet               
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a            
hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett és a            
felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a            
jogszabályoknak. 
 
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott           
Adatfeldolgozókon kívül, az alábbi esetet leszámítva, nem adja át harmadik fél számára. 
 
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői,            
vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a              
szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése miatt, stb.- harmadik személynek (pl. az illetékes          
hatóságnak) számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.          
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály            
ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes,             
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
 
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és            
szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek            
legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését,        
jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, és jogosulatlan        
terjesztését. 
 

3. Adatfeldolgozás 
 
A Személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelik, a jelen Tájékoztatóban és a GDPR             
Rendeletben foglaltakkal összhangban. 
 
Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat          
veheti igénybe. 
 
A ...........................Kft. esetén az adatfeldolgozás célja az adatok mentése és tárolása, valamint a             
kapcsolattartáshoz igénybe vett levelezőrendszer biztosítása. 
 
A .......................Kft. esetén az adatfeldolgozása célja a Szolgáltató adózási, könyvviteli,          
bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatainak ellátása. 
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Az Adafeldolgozók az adatok kezelése kapcsán kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a             
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 
 
Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a GDPR Rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban            
kezelik. 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további Adatfeldolgozókat vonjon be az             
adatkezelésbe, a melyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. 
 

4. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja 
 
A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó Személyes            
adatait, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A              
Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást az compridokft@gmail.com         
e-mail címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést, az Adatkezelő csak akkor             
tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó által korábban megadott e-mail címről küldik, ez azonban nem               
zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.               
Az Adatkezelő a tájékoztatást e-mailben küldi meg a Felhasználó részére. 
 
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az             
Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, aza           
Adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, valamint Személyes adatoknak továbbítása esetén arra,         
hogy kik és milyen céllal kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait. 
 
A Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt Személyes adatinak helyesbítését, módosítását,           
valamint hiányos Személyes adatainak kiegészítését az compridokft@gmail.com e-mail címre küldött          
e-mailben. Az Adatkezelő elvégzi a módosítást a nyilvántartásában és ennek megtörténtéről e-mailben            
értesíti az érintettet. 
 
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését az           
compridokft@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben. A törlés megtagadható 
 

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,          
vagy 

2. ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint 
3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 
A törlés megtörténtéről, vagy törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő e-mailben tájékoztatja a            
Felhasználót, a törlés megtagadása esetén megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes           
adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állítható helyre. 
 
A Felhasználó kérheti, hogy a Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a 
Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát. 
 
 
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az              
adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri              
azok felhasználásának korlátozását. 
 
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza,             
ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi              
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 
A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen 
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1. ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség           
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének         
érvényesítéséhez szükséges 

2. ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos         
kutatás, vagy 

3. ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében került sor. 
 
Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás           
megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja,           
továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a              
tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 
 
Az Adatkezelés korlátozása iránti kérést, illetve az Adatkezelés elleni tiltakozást szintén az            
compridokft@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben lehet megtenni. 
 
IV. Online adatkezelés: Cookie-k (sütik) kezelése  

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt         
cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű       
cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k”          
melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 
  

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 
  

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 
  

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a           
látogatók nyomon követése. 
  

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt 
adatkör 

Munkamenet 
sütik (session) 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. 

§ (3) bekezdése 

A vonatkozó látogatói 
munkamenet lezárásáig tartó 

időszak 
connect.sid 

Állandó vagy 
mentett sütik 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. 

§ (3) bekezdése 

az érintett adatok törléséig  
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Statisztikai 
sütik 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. 

§ (3) bekezdése 

Maximum 2 év  

Google 
AdWords 

cookie 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. 

§ (3) bekezdése 

540 nap  

Facebook 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. 

§ (3) bekezdése 

180 nap  

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával          
nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 
  

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van          
a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem          
menüpont beállításai alatt. 
  

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k           
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő         
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs            
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 
  

9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy           
mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre            
kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy          
harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet,            
hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra           
vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre            
szabni: 

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) 
Internet Explorer 
(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) 
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa- amit-weboldak-haszn) 
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU) 

V. Google és Facebook szolgáltatások használata 
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1. Google adwords konverziókövetés használata  

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak           
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google          
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain          
View, CA 94043, USA; „Google“). 
  

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a           
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie- knak az           
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a          
Felhasználó nem is azonosítható általuk. 
  

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,               
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 
  

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek            
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 
  

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt             
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós         
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és          
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan         
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 
  

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy            
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a            
konverziókövetési statisztikákban. 

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 
www.google.de/policies/privacy/ 

  
2. A Google Analytics alkalmazása  

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)             
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat        
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott          
weblap használatának elemzését. 
  

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk         
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás           
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül            
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg           
megrövidíti. 
  

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani            
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének         
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan            
használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap            
aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az          
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem            
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének             
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az         
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen            
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k           
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha           
letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.         
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
 

3. Facebook Pixel  

1. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a             
konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési          
adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód           
segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet         
meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A            
Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:         
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

 

4. Közösségi oldalak  

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált     
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
  

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter /              
Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi             
oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel. 
  

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,           
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,          
követése, népszerűsítése. 
  

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére          
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak          
ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról            
az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon            
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási             
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 
 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a           
közösségi oldalakon. 
 

VI. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor             
módosítsa. A Szolgáltató a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat, ezen túlmenően az egyes            
Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 
 
VII. Jogérvényesítési lehetőségek 
 
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a Személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően            
történjék. Amennyiben úgy érzi a Felhasználó, hogy ennek nem felelt meg az Adatkezelő, vagy              
bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele van azt a compridokft@gmail.com e-mail          
címre küldött e-mailben teheti meg. 
 
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és           
Információszabadság Hatóságához (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefonszám:          
+36 1 391 14 00, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat. 
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Budapest, 2018. június 14. 
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