
A. Az adatkezelési tájékoztató célja 

 

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek 

vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, 

hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. 

Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor 

először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes 

alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat. 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum (székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1., a 

továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen 

jogi közlemény tartalmát. 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés 

megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi 

aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domainre terjed ki: 

tbmuzeum.hu 

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az 

érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek. 

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 

tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes 

adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, 

mely az adatok biztonságát garantálja. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk 

kérdését, az info@tbmuzeum.hu email címen és a +36 20 251 6007 telefonszámon léphet 

kapcsolatba az adatkezelővel. 

 

Név: Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum 

Székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 

Adószám: 15761718-2-11 

Telefonszám: +36  34 688 192 

Mobil: +36 20 251 6007 

mailto:info@tbmuzeum.hu


E-mail: info@tbmuzeum.hu 

 

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő 

kijelölését. 

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

 

B. A személyes adatok gyűjtése 

 

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 

felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek 

e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők 

figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az 

érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az 

információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a 

számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a 

pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). 

 

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk: 

    1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási 

helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét; 

    2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő 

hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait; 

    3. a weboldalunkon a kapcsolatfelvételi e-mailt küldő szolgáltatásnál megadott információkat, 

például a nevét és e-mail címét; 

    4. a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott 

információkat, például: a neve, e-mail címe; 

    5. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat; 



    6. a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen 

gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat; 

    7. az interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött információkat; 

    8. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok 

tartalmát és metaadatait; 

    9. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra. 

 

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott 

személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes 

adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően. 

 

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása 

 

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi 

nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön 

személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel: 

   1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása; 

   2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára; 

   3. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára 

   4. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére; 

   5. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért; 

   6. e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri 

a hírlevelet); 

   7. üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve gondosan kiválasztott harmadik felek 

vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton vagy – ha 

ehhez Ön kifejezetten hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával (bármikor 

értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet); 

   8. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a 

harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján); 

   9. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok 

kezelése; 

   10. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése; 



   11. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal 

privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint 

    12. egyéb felhasználások. 

 

Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az 

információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély 

alapján. 

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen 

harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából. 

 

E. A személyes adatok közzététele 

 

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai 

tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű 

és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához. 

A személyes adatait közzétehetjük: 

    1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli; 

    2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban; 

    3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a 

csalások megelőzése érdekében); 

    4. bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz 

vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben 

ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett 

személyes információ közzétételét. 

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át 

harmadik feleknek. 

 

F. Nemzetközi adattovábbítás 

 



    1. Az általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely 

olyan országok között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak érdekében, hogy az információkat 

ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk. 

    2. Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak, amelyek nem 

rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű 

törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia. 

    3. Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott 

személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk 

meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést 

mások által. 

    4. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak 

szerint. 

 

G. A személyes adatok megőrzése 

 

   1. A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja 

annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi 

kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el. 

   2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál 

hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz. 

   3. A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó 

dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően 

megőrizzük: 

        a. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli; 

        b. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni 

bírósági eljárásban; és 

        c. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a 

csalások megelőzése érdekében). 

 

H. Az Ön személyes adatainak biztonsága 

 

   1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy 

megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat. 



   2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) 

szervereinken tároljuk. 

   3. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően 

bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát. 

     

I. Módosítások 

 

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a 

weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi 

nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a 

weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük. 

 

J. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti 

elérhetőségein. 

1. Tájékoztatáshoz való jog 

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–

22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

2. Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

    a. az adatkezelés céljai; 

    b. az érintett személyes adatok kategóriái; 

    c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket; 

    d. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 



    e. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

    f. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

    g. az adatforrásokra vonatkozó információ; 

    h. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára 

és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 

érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 

tájékoztatást. 

3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és 

a hiányos adatok kiegészítését. 

4. Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes 

adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az 

érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a 

személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, 

az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 

teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az 

adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az 

érintett 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. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

6. Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

7. Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

9. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

10. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

 

K. Harmadik felek weboldalai 

 



Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll 

módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért 

nem vagyunk felelősek. 

 

L. Az adatok frissítése 

 

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt 

személyes adatokat. 

 

M. Sütik (Cookies) 

 

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel 

meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután 

megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér 

egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a 

böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a 

lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, 

amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, 

amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt 

személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz.  

 

    1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az 

alábbiakban ismertetjük: 

NÉV SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁS ELÉVÜLÉS JELLEG 

1P_JAR Google.com és 
Gstatic.com 

A cookie-t 
webhelystatisztikák 
összegyűjtésére és a 
konverziós arány 
követésére 
használják. 

2 év. Nem gyűjt 
személyes 
információkat. 

newsletter_closed tbmuzeum.hu A süti azt tárolja, 
hogy a felhasználó 
becsukta-e a 
hírlevélfeliratkozásra 
felhívó ablakot. 

1 év. Nem gyűjt 
személyes 
információkat. 

 

          

    2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például: 



        a. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés 

felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, 

„Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra; 

        b. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: 

„Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások 

használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint 

        c. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és 

vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások 

megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót 

a „Cookie-k” résznél. 

 

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A 

weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára. 

 

    3. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például: 

        a. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat 

(ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást); 

        b. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: 

„Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az 

előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes 

eltávolítása” elemre; valamint 

        c. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és 

vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások 

megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és 

webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint. 

    Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. 

 

N. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 

    1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

    2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

    3. változatlansága igazolható (adatintegritás); 

    4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 



 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 

ellen. 

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az 

férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás 

módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a 

jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és 

rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

O. Ügyfél kapcsolati adatok 

 

1. Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit 

tároljuk: 

a. Név 

b. Email cím 

c. Telefonszám 

2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra. 

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek. 

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. 

 

 


