
Adatvédelem: 

 
 az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel, 
 az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem 

használjuk fel, 
 megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok 

védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést 
megakadályozzuk. 
 

1. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő 
hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem 
hozhatók összefüggésbe. 

2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul 
betartja. Minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon 
célból használja fel. 

A Szolgáltató a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle 
elvárhatót megtesz, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok 
gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, az elektornikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, hírközlési 
szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról 
szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaira. 

A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait a Szolgáltató vagy közvetlen megbízottja – mint 
Adatkezelő – tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A 
felhasználók adatait közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és 
harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az Adatkezelő a személyes 
adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles 
megsemmisíteni. 

A felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk vagy az 
adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítjuk, illetve töröljük. 

Google Analitika 

 

A Google Analitika (Google Analytics) révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a 

honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként 

tehetnénk még vonzóbbá. 

A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig 

tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem 

tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá 

nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza. 

 

 


