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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§  Bevezetés 
 
A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső 
szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy 
az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (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, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.  
 
2. §  A Szabályzat célja  
 
1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések 
megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége 
megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.  
 
2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság 
általi igazolására szolgáljon.   
 
3. § A Szabályzat hatálya 

 
(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok 
Társaság általi kezelésére terjed ki. 

 
(2)  Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e 
szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.  

 
(3) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi 
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi 
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR  (14)) 
 
4. § Fogalommeghatározások 

 
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. 
cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat: 

1.   „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; 
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2.   „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; 

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

4.   „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; 

5.   „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; 

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

7.   „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; 

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel; 

9.   „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; 

10.   „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; 
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11.   „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; 

12.   „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. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 

5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

 
(1)  A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását 
személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell 
kérni.  
 
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának 
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó 
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy 
cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes 
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt 
négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.   
 
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes 
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is 
szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell 
adni.  
 
(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely 
más ügyekre is vonatkozik – pl, vállalkozási, szolgáltatási szerződés megkötése - a 
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen 
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen 
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 
 

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes 
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a 
szerződés teljesítéséhez. 
 
(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, 
mint annak megadását.  
 

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, 
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
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(8) A Társaság a 2. számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a 
honlapján elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az 
érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és 
annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv.  6. § (5) 
bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is. E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni 
kell.  
 
(9) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel 
az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés 
kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és 
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az 
érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján 
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire 
is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat 
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

 
 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 
 
15. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 
 
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, 
szállítóként szerződött természetes személy nevét, adóazonosító jelét, adószámát, 
vállalkozói igazolvány számát, születési dátum, székhely, telephely címét, 
telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát 
(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, 
törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság 
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási 
feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának 
időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  
 
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, 
hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás 
történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére 
történő átadásáról tájékoztatni kell.  A természetes személlyel kötött szerződéshez 
kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 6. számú melléklete 
tartalmazza. 
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16.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek 
elérhetőségi adatai  
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási 
listák). 
  
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével 
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett 
hozzájárulása. 
 
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság 
ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. 
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett 
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.  
 
(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. 
Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló 
munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával 
kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az 
adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.   
 
 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 
20. §  Adatbiztonsági intézkedések 
 
(1)  A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a 
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 
Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.  
 
(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 
 
(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A 
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási 
kötelezettséget ír elő, amelyre a 9. számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni. 
A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek 
megadásával korlátozza.   
 
(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja 
el.  
 
(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes 
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program 
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között 
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csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre 
szükségük van. 
 
(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:  
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják;  
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
 
(6) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus 
úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.  
 
(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az 
illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb 
személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.  
 
(8) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai 
védelmét.  
 

 
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 
21. § Az adatvédelmi incidens fogalma 
 
(1) 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; (Rendelet 4. cikk 12.)  
 
(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon 
elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott 
fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták 
illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.  
 
22. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása   
 
(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások 
betartása a Társaság vezetőjének feladata.  
 
(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési 
kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. 
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(3) Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása 
során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság 
vezetőjét.  
 
(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a 
munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt 
észlelnek.  
 
(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, 
telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni 
tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.  
 
(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, 
pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a 
bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi 
incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 
 
(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, 
személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az 
incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. 
Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés 
visszaállítását. 
 
23. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  
 
(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  
a)  az érintett személyes adatok körét,  
b)  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  
c)  az adatvédelmi incidens időpontját,  
d)  az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
 
(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig 
meg kell őrizni.   
 
 

AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 
 
26.§  Intézkedések az érintett kérelme alapján 
 
(1) A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de 
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  
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(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  
 
(3)  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. 
 
(5) Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és 
az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést 
díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért 
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 
adminisztratív költségekre: 
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
Adatkezelőt terheli. 
 
(6) Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 
kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 
 

 

Cookie (süti) szabályzat 

Mi a cookie (süti)? 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó 
számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a 
látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát 
a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a 
fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további 
információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja. 

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. 
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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 
idokjelei.hu/endtimeinfo.com ) 

Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél 
aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. 

Milyen sütiket használunk és miért? 

Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő 
mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen 
cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak 
olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, 
vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni. 

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk: 

Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó 
különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt; 

Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a 
weboldalról; 

Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra; 

Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután 
néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén 

Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális 
szerverekhez. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő 
használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk 
garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot 
oldalunk használata során. 

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó 
hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e 
valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján 
azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk 
működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a 
hirdetéseink. 
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A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk: 

Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják 
weboldalunkat 

Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, 
beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak. 

Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák 
mérésével. 

Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez. 
A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további 
információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat. 
A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. 
Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a 
felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk 
megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során. 

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások 
nyújtására használjuk, illetve, hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy 
megkönnyítsük az oldal látogatását. 

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk: 

Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg 
mérete, előnyben részesített beállítások és színek; 

Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra. A fenti cookie-k 
közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel 
ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat. 

Az Ön hozzájárulása 

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön 
számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. 
Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon 
böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni. 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont 
nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és 
folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy 
törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk 
funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog 
működni böngészőjében. 
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Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos 
beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére 
szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében 
talál. 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön 
számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A 
hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni 
hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti. 

 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

27. §  A Szabályzat megállapítása és módosítása 
 

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.  
 
28. § Intézkedések a szabályzat megismertetése  
 
E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi 
munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló 
szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló 
(foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés 
mintája jelen szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza. 


