Adatvédelmi szabályzat
Köszönjük, hogy ellátogatott a Bilfinger Tebodin B.V. (a továbbiakban:
Bilfinger) weboldalára.

Adatkezelő

1. Az adatvédelem áttekintése

Az általános adatvédelmi rendelet
(GDPR) vonatkozásában az
adatkezelő:
Bilfinger Tebodin B.V.
Mr. Rudmer Lodewijk
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ The Hague

Általános tudnivalók
A következő információk könnyen navigálható áttekintést nyújtanak arról,
hogy mi fog történni a személyes adataival, amikor Ön felkeresi ezt a
weboldalt. A „személyes adatok” kifejezés minden olyan adatot magában
foglal, amely felhasználható az Ön személyes azonosítására. Az
adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért olvassa el
adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet a jelen dokumentum alatt
feltüntettünk.
Adatrögzítés ezen a weboldalon
Ki a felelős fél az adatok ezen a weboldalon történő rögzítéséért (az
„adatfeldolgozó”)?
A weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel,
akinek elérhetőségét a jelen webhely „Jogszabály által megkövetelt
információk” című része tartalmazza.
Hogyan rögzítjük adatait?
Az Ön adatainak velünk való megosztása eredményeképpen gyűjtjük az
adatait. Ez lehet például a kapcsolatfelvételi űrlapunkban megadott
információ.

Adatvédelem
Bilfinger Tebodin B.V.
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ The Hague
The Netherlands
info.tebodin.bv@bilfinger.com

Az egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan rögzítik, vagy miután Ön beleegyezik abba,
hogy a weboldal látogatása során rögzítsék azokat. Ezek az adatok elsősorban műszaki információkat
tartalmaznak (pl. webböngészőt, operációs rendszert vagy a webhely elérésének időpontját). Ez az
információ automatikusan rögzítésre kerül, amikor a felhasználó hozzáfér ehhez a weboldalhoz.
Milyen célra használjuk fel az adatait?
Az információk egy része a weboldal hibamentes működtetésének biztosítására szolgál. Más adatok a
felhasználói minták elemzésére használhatók.
Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatai tekintetében?
Önnek joga van bármikor információkat kapni az archivált személyes adatai forrásáról, címzettjeiről és
céljáról anélkül, hogy díjat kellene fizetnie ezért. Emellett joga van az adatok helyesbítését vagy törlését
követelni. Ha beleegyezett az adatkezelésbe, bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást, amely minden
jövőbeni adatkezelést érint. Továbbá joga van megkövetelni, hogy az adatok feldolgozása bizonyos
körülmények között korlátozott legyen. Joga van emellett panaszát az illetékes felügyeleti szervhez
benyújtani.
Ha kérdése van ezzel vagy bármilyen más, adatvédelemmel kapcsolatos problémával kapcsolatban,
forduljon hozzánk a jelen weboldal „Jogszabály által megkövetelt információk” című részében megadott
címen.

Elemzőeszközök és harmadik felek által biztosított eszközök
Előfordulhat, hogy böngészési szokásai a weboldal látogatásakor statisztikailag elemezve lesznek. Az
ilyen elemzéseket elsősorban elemzőprogramoknak nevezett eszközökkel végezzük.
Az elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot
alább.

2. Tárhelyszolgáltató és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)
Külső tárhely
Ezt a webhelyet egy külső szolgáltató (host) szolgáltatja. A weboldalon összegyűjtött személyes adatokat
a host szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, a kapcsolatfelvételi
kérések, a metaadatok és a kommunikációk, a szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek,
weboldal-hozzáférés és egyéb, weboldalon keresztül generált adatok.
A host használatának célja a potenciális és a meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződésünk teljesítése
(GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pont), valamint online szolgáltatásaink biztonságos, gyors és
hatékony nyújtása egy professzionális szolgáltató által (GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pont).
A host csak a kötelezettségei teljesítéseihez szükséges mértékben dolgozza fel az Ön adatait, és követi
az ilyen adatokra vonatkozó, általunk adott utasításokat.
Szerződéses adatkezelés végrehajtása
Annak érdekében, hogy az adatvédelmi szabályoknak megfelelő kezelést garantáljuk, Feldolgozási
megbízási szerződést kötöttünk a hosttal.

3. Általános és kötelező információk
Adatvédelem
A weboldal és lapjainak kezelői rendkívül komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért
az Ön személyes adatait bizalmas információként kezeljük, és betartjuk a jogszabályban foglalt
adatvédelmi szabályokat és a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.
A weboldal használatakor számos személyes adatot gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatokat
tartalmaznak, amelyek személyes azonosításra használhatók. Ez az adatvédelmi nyilatkozat
elmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük, valamint hogy milyen célokra használjuk fel azokat. Azt is
elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtjük az információkat.
Az adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása
Az adatfeldolgozási műveletek széles köre csak az Ön kifejezett beleegyezése esetén lehetséges.
Bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását. Ez nem érinti a visszavonás előtt történt
adatgyűjtés jogszerűségét.
Az adatgyűjtés elleni tiltakozáshoz való jog különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni
tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADATOKAT A GDPR 6. CIKK 1. BEKEZDÉSÉNEK E) VAGY F) PONTJA
SZERINT KEZELIK, A SAJÁT HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZHAT
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE ELLEN. EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN
ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGALAP
MEGHATÁROZÁSÁHOZ KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT. HA ÖN
TILTAKOZÁST NYÚJT BE, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT TÖBBÉ NEM KEZELJÜK, KIVÉVE,

HA BIZONYÍTJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST 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 (GDPR 21.
CIKK 1. BEKEZDÉS SZERINTI TILTAKOZÁS).
HA SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL KEZELIK, BÁRMIKOR
TILTAKOZHAT AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK ILYEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
FELDOLGOZÁSA ELLEN. EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN
KÖZVETLEN REKLÁMOZÁSHOZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, A SZEMÉLYES ADATAIT A
TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN REKLÁMOZÁSI CÉLOKRA (GDPR 21. CIKK 2.
BEKEZDÉS SZERNTI TILTAKOZÁS).
Panasztétel joga az illetékes felügyeleti szervnél
A GDPR megsértése esetén az érintett panasszal élhet egy felügyeleti szervnél, különösen abban a
tagállamban, ahol általában állandó lakóhelyét vagy munkahelyét tartja fenn, vagy ahol az állítólagos
jogsértés történt. A panasztétel joga megilleti az érintettet függetlenül attól, hogy bármely más
közigazgatási vagy bírósági eljárás elérhető-e jogi útként.
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult azt követelni, hogy az Ön beleegyezése alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében
automatikusan kezelt adatokat átadják Önnek vagy harmadik félnek, általánosan használt, géppel
olvasható formátumban. Ha Ön az adatok közvetlenül egy másik feldolgozónak való átadását kéri, ez
csak akkor történik meg, ha technikailag kivitelezhető.
SSL és/vagy TLS titkosítás
Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például a beszerzések vagy a webhely üzemeltetőjének
küldött megkeresések védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosító programot használ. A
titkosított kapcsolatot úgy ismerheti fel, hogy ellenőrzi, hogy a böngésző címsora átvált-e a „http://”-ről a
„https://”-re, és a böngésző címsorában megjelenik-e a lakat ikon.
Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem
tudják elolvasni.
Az adatok helyesbítésére és törlésére vonatkozó információk
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében bármikor jogosult információkat követelni az archivált
személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint az adatok kezelésének céljáról. Joga lehet
ahhoz is, hogy adatait helyesbítse vagy töröltesse. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy
bármilyen más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bármikor a
„Jogszabály által megkövetelt információk” című részben megadott címen.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Önnek joga van korlátozások bevezetését követelni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban.
Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a „Jogszabály által megkövetelt információk” című
részben megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben alkalmazandó:



Abban az esetben, ha vitatja az általunk archivált adatok helyességét, általában
időre van szükségünk ennek igazolásához. A vizsgálat ideje alatt joga van követelni, hogy
korlátozzuk az Ön személyes adatainak kezelését.
 Ha a személyes adatainak feldolgozását jogellenes módon végezték/végzik, akkor Ön az adatok
kezelésének korlátozását követelheti meg ahelyett, hogy azok törlését kérné.
 Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, és Önnek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez van rájuk szüksége, akkor joga van a személyes adatai
kezelésének korlátozását követelni azok törlése helyett.
 Ha a GDPR 21. cikk 1. bekezdése alapján kifogást emelt, az Ön jogait és a mi jogainkat
egymással szemben kell mérlegelni. Amennyiben nem állapították meg, hogy kinek az érdekei az
irányadóak, Önnek jogában áll a személyes adatai kezelésének korlátozását követelni.
Ha korlátozta a személyes adatai kezelését, ezek az adatok – az archiválásuk kivételével – kizárólag az
Ön beleegyezése vagy igénye alapján, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy egyéb természetes vagy jogi személyek jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy
az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okok miatt kezelhetők.

4. Adatok rögzítése ezen a weboldalon
Cookie-k
Weboldalaink és oldalaink az iparágban „cookie-knak” nevezett eszközt használ. A cookie-k kisméretű
szövegfájlok, amelyek nem okoznak kárt a készülékben. Ezek vagy ideiglenesen tárolódnak egy
munkamenet időtartama alatt (munkamenet cookie-k), vagy véglegesen archiválásra kerülnek az Ön
készülékén (állandó cookie-k). A munkamenet cookie-k a látogatás befejezése után automatikusan
törlődnek. Az állandó cookie-k addig maradnak archiválva a készüléken, amíg Ön tevékenyen nem törli
azokat, vagy amíg a webböngésző automatikusan meg nem szünteti azokat.
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy harmadik féltől származó cookie-k tárolódnak az Ön készülékén,
amint belép a webhelyünkre (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy
Ön vagy mi kihasználjuk a harmadik fél által kínált bizonyos szolgáltatásokat (pl. a fizetési szolgáltatások
feldolgozásához szükséges cookie-k).
A cookie-k számos funkcióval rendelkeznek. Számos cookie technikailag nélkülözhetetlen, mivel
bizonyos weblapfunkciók nem működnének a cookie-k nélkül (pl. videók megjelenítése). Az egyéb
cookie-k célja lehet a felhasználói minták elemzése vagy promóciós üzenetek megjelenítése.
Amennyiben más jogalap nincs meghatározva, az olyan cookie-k, amelyek szükségesek az elektronikus
kommunikációs tranzakciók (szükséges cookie-k) végrehajtásához vagy bizonyos, használni kívánt
funkciók biztosításához (funkcionális cookie-k), vagy a weboldal optimalizálásához szükséges cookie-k
(pl. a webközönség számára mérhető információkat biztosító cookie-k) a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének
f) pontja alapján tárolódnak. A webhely kezelőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához annak
érdekében, hogy a szolgáltató szolgáltatásai technikailag hibamentes és optimalizált módon
működhessenek. Ha a felhasználó hozzájárulását kérték a cookie-k tárolásához, az adott cookie-k
tárolása kizárólag a megszerzett hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont); e
hozzájárulás bármikor visszavonható.
Lehetősége van böngészőjét úgy beállítani, hogy a cookie-k elhelyezéséről értesítést kapjon, és csak
bizonyos esetekben engedélyezze a cookie-k elfogadását. Megszabhat eseteket, amelyekben
engedélyezi a cookie-kat, általában is megteheti ezt, vagy aktiválhatja a cookie-k automatikus törlési
funkcióját, amellyel azok törlődnek a böngésző bezárásakor. Ha a cookie-k ki vannak kapcsolva, a
weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Ha harmadik fél cookie-k vagy elemző cookie-k vannak használatban, külön értesítjük
Önt az Adatvédelmi szabályzattal összhangban, és adott esetben az Ön beleegyezését kérjük.
Szerver-naplófájlok
A weboldal szolgáltatója és oldalai automatikusan gyűjtik és tárolják az adatokat az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket a böngésző automatikusan megoszt velünk. Az információ a következőket
tartalmazza:
 A használt böngésző típusa és verziója
 A használt operációs rendszer
 Hivatkozó URL
 A hozzáférő számítógép állomásneve
 A szerver általi lekérés időpontja
 Az IP-cím
Ezek az adatok nem vonhatók össze más adatforrásokkal.
Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal
üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a technikailag hibamentes ábrázoláshoz és az üzemeltető
weboldalának optimalizálásához. Ennek eléréséhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.
Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küld nekünk kérdéseket, a kapcsolatfelvételi űrlapon
megadott információkat, valamint az azokban megadott kapcsolattartási adatokat tároljuk, hogy kezelni
tudjuk az Ön kérdését, illetve további kérdések felmerülése esetén használhassuk. Az Ön beleegyezése
nélkül nem osztjuk meg ezeket az adatokat.
Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontja alapján történik, ha kérése
szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy ha szerződéskötést megelőző intézkedéseket kell
végrehajtani. Minden más esetben a kezelés a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozása iránti
jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja) vagy, ha ezt kérték Öntől, az Ön beleegyezésén
alapul (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja).
A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információkat mindaddig megőrizzük, amíg Ön fel nem kér minket
az adatok törlésére, vissza nem vonja az adatok archiválásához való hozzájárulását, vagy amíg az
adatok archiválásának célja már nem létezik (pl. miután megválaszoltuk ön kérdését). Ez nem érinti a
kötelező jogi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.
Hírlevél
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, megkérjük, hogy adja meg e-mail-címét. Mielőtt elküldjük Önnek a
hírlevelet, kapni fog egy e-mailes értesítést egy hivatkozással együtt. Csak akkor fog szerepelni
levelezési listánkon, ha erre a hivatkozásra kattint és megerősíti, hogy valóban meg kívánja kapni a
hírlevelet. Ez biztosítja, hogy csak Ön tudja használni az e-mail-címét a hírlevélre való feliratkozáshoz
(úgynevezett kettős feliratkozási eljárás). Személyes adatait kizárólag a hírlevél Önnek történő
továbbítása céljából használjuk fel és tároljuk.

5. Közösségi oldalak
Twitter beépülő modul
A Twitter közösségi médiaplatform funkcióit integráltuk ezen a weboldalon. Ezeket a funkciókat a Twitter
Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA biztosítja. A Twitter és az „Re-Tweet”
funkció használata közben a meglátogatott weboldalak hozzákapcsolódnak a Twitter fiókjához, és más

felhasználók számára is elérhetővé válnak. A folyamat során az adatok is továbbításra
kerülnek a Twitter részére. Ki kell emelnünk, hogy mi, a weboldal szolgáltatói és oldalai nem tudunk
semmit az átvitt adatok tartalmáról és az információk Twitter általi felhasználásáról. További részletekért
tekintse meg a Twitter adatvédelmi nyilatkozatát a következő címen: https://twitter.com/en/privacy.
A Twitter beépülő modulok használata a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal
üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a közösségi oldalakon a lehető legláthatóbb legyen. Amennyiben a
vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatot megadta, az adatokat kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének
a) pontja alapján lehet kezelni. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.
Lehetősége van az adatvédelmi beállítások visszaállítására a Twitteren a
https://twitter.com/account/settings címen elérhető fiókbeállítások alatt.
Nyomkövető cookie-k
A nyomkövető cookie-k olyan cookie-k, amelyek követik egy látogató internethasználati szokásait a
weboldalunkon. Ezeket a hirdetési cookie-kat érdeklődési profiljának létrehozására használjuk
látogatásakor, hogy hatékonyabban reklámozhassunk.
Facebook
Ez a weboldal Facebook Pixelt használ. Az eszköz segít elemezni a weboldalt, amellyel javíthatjuk
felhasználóink Facebook-élményét. A cookie például csak olyan információkat tárol, hogy mely
Facebook-felhasználók látogatnak el a weboldalra, mely oldalakat látogatják ezek a felhasználók stb. Ez
a pixel a felhasználók viselkedését is megőrzi, miután azok megtekintik vagy rákattintanak a Facebookhirdetésekre. Ez lehetővé teszi a Facebook számára a hirdetések hatékonyságának értékelését. A
pixelnek köszönhetően a weboldal látogatói számára hirdetéseket is megjeleníthetünk a Facebookplatformon. A kapott információk névtelenek számunkra, és nem biztosítanak számunkra további
információkat az Ön felhasználóként való azonosításához. Az adatokat azonban a Facebook tárolja, és
azokat egy adott felhasználói profilhoz kapcsolhatja. Ez azt jelenti, hogy a Facebook az adatokat saját
hirdetési célokra használhatja fel.
 Ezek a cookie-k legfeljebb egy évig tárolódnak.
 Itt többet is megtudhat arról, hogyan kezeli a Facebook az adatait.
Linkedin
Ez a weboldal a LinkedIn Insight tag és Conversion tag (InSight címke és konverziós címke) két
elemzőeszközét használja. Ezek az eszközök segítenek elemezni a weboldalt, amellyel fejleszthetjük
felhasználóink LinkedIn élményét. A LinkedIn ezeket az adatokat arra használja fel, hogy jelentéseket
készítsen az összes felhasználó webhelyhasználatáról, ami azt jelenti, hogy nem használja az IP-címét.
A cookie például csak olyan információkat tárol, hogy mely LinkedIn-felhasználók látogatnak el a
weboldalra, mely oldalakat látogatják ezek a felhasználók stb. Ez a pixel a felhasználók viselkedését is
megőrzi, miután azok megtekintik vagy rákattintanak a LinkedIn-hirdetésekre. Ez lehetővé teszi, hogy a
LinkedIn értékelje a hirdetések hatékonyságát. A pixelnek köszönhetően a weboldal látogatói számára
hirdetéseket is megjeleníthetünk a LinkedIn-platformon. A kapott információk névtelenek számunkra, és
nem biztosítanak számunkra további információkat az Ön felhasználóként való azonosításához.
 Ezek a cookie-k legfeljebb két évig tárolódnak.
 Itt többet is megtudhat arról, hogyan kezeli a LinkedIn az adatait.
Twitter
Ez a weboldal a Twitter elemzőeszközét, a Website Tag (weboldalcímke) eszközt használja. Ez segít
elemezni a weboldalt, amellyel javíthatjuk felhasználóink Twitter-élményét. A Twitter ezeket az adatokat

arra használja fel, hogy jelentéseket készítsen az összes felhasználó
webhelyhasználatáról, ami azt jelenti, hogy nem használja az IP-címét. A cookie például csak olyan
információkat tárol, hogy mely Twitter-felhasználók látogatnak el a weboldalra, mely oldalakat látogatják
ezek a felhasználók stb. Ez a címke a felhasználók viselkedését is megőrzi, miután azok megtekintik
vagy rákattintanak a Twitter-hirdetésekre. Ez lehetővé teszi, hogy a Twitter értékelje a hirdetések
hatékonyságát. A címkének köszönhetően a weboldal látogatói számára hirdetéseket is megjeleníthetünk
a Twitter-platformon. A kapott információk névtelenek számunkra, és nem biztosítanak számunkra
további információkat az Ön felhasználóként való azonosításához.
 Ezek a cookie-k legfeljebb egy évig tárolódnak.
 Itt többet is megtudhat arról, hogyan kezeli a Twitter az adatait.

6. Elemzőeszközök és hirdetések
Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics webes elemzési szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltatás
szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A Google Analytics lehetővé teszi, hogy a webhely üzemeltetője elemezze a webhely látogatóinak
viselkedési mintáit. Ennek érdekében a webhely üzemeltetője számos felhasználói adatot kap, például a
megnyitott oldalakat, az oldalon töltött időt, a használt operációs rendszert és a felhasználó eredetét. A
Google összevonhatja ezeket az adatokat egy olyan profilban, amely az adott felhasználóhoz vagy a
felhasználó eszközéhez van hozzárendelve.
A Google Analytics azért alkalmaz olyan technológiákat, amelyek felismerik a felhasználót a (pl. cookie-k
vagy az eszköz ujjlenyomata által), hogy elemezhesse a felhasználói viselkedési mintákat. A webhely a
Google által rögzített adatokat használja, amelyeket rendszerint az Egyesült Államokban található
Google-szerverre továbbítja, ahol tárolják azokat.
Ezt az elemzőeszközt a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A jelen weboldal
üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói minták elemzéséhez, hogy optimalizálhassa mind az
online kínált szolgáltatásokat, mind az üzemeltető reklámtevékenységeit. Ha kértek hozzájárulást (pl.
hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a kezelés kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja
alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
IP anonimizálás
Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP anonimizálási funkciót. Ennek eredményeként az Ön IP-címét a
Google rövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államokban, amelyek az Egyesült
Államokba történő továbbítást megelőzően ratifikálták az Európai Gazdasági Térségről szóló
egyezményt. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetője nevében a Google ezeket az
információkat arra használja, hogy elemezze a weboldal Ön általi használatát a weboldal
tevékenységeiről szóló jelentések létrehozására, valamint a weboldal és az internet használatával
kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására az üzemeltető számára. Az Ön böngészőjéből a Google
Analytics szolgáltatással együtt továbbított IP-cím nem vonható össze a Google birtokában lévő egyéb
adatokkal.
Böngésző beépülő modul
Az adatok Google általi rögzítését és kezelését megakadályozhatja a böngészőbővítmény letöltésével és
telepítésével, amely a következő hivatkozáson érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatos további
információkért tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát a következő
címen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Szerződéses adatkezelés
Szerződéses adatkezelési szerződést kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használatakor teljes
mértékben végrehajtjuk a német adatvédelmi ügynökségek szigorú előírásait.
Archiválási időszak
A Google által a felhasználói vagy eseti szinten tárolt cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz vagy
hirdetési azonosítókhoz kapcsolt adatok (pl. DoubleClick cookie-k, Androidos hirdetési azonosítók) 14
hónap után névtelenítésre vagy törlésre kerülnek. A részletekért kattintson a következő
hivatkozásra:https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en
AdWords remarketing
Ez a weboldal a Google retargeting opcióit használja. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a webhelyünkre
olyan látogatókat irányítsunk, akik már érdeklődést mutattak iránta, és ehhez az ezekre a személyekre és
érdeklődési körükre szabott célzott hirdetéseket használunk a Google keresőmotor és a Google Network
segítségével. Ez olyan cookie-n keresztül történik, amely nem tárolja a személyes adatokat, de tárolja a
weboldal korábbi használatát. Ez a cookie a számítógépen vagy a mobiltelefonon tárolódik.
 Ezek a cookie-k legfeljebb 541 napig tárolódnak.
 Itt többet is megtudhat arról, hogyan kezeli az AdWords az adatait.
 Itt letilthatja a Google cookie-k használatát.
Matomo (korábbi nevén Piwik)
Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webelemző szolgáltatást használja. A Matomo azért alkalmaz
olyan technológiákat, amelyek felismerik a felhasználót több oldalon keresztül is (pl. cookie-k vagy az
eszköz ujjlenyomata által), hogy elemezhesse a felhasználói viselkedési mintákat. A Matomo által a
weboldal használatával kapcsolatban rögzített információk a szerverünkön kerülnek tárolásra. Az
archiválás előtt az IP-cím anonimizálásra kerül.
Ezt az elemzőeszközt a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal
üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói minták elemzéséhez, hogy optimalizálhassa az
üzemeltető online ajánlatait és reklámtevékenységeit. Ha kértek hozzájárulást (pl. hozzájárulás a cookiek tárolásához), a kezelés kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja alapján történik; a
hozzájárulás bármikor visszavonható.
A Matomo által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információk nem oszthatók meg harmadik
felekkel.
A Matomo deaktiválása
Dönthet úgy, hogy megakadályozza, hogy a webhely összesítse és elemezze az Ön által itt végrehajtott
műveleteket. Ezzel megvédi adatait, és megakadályozza a webhely tulajdonosát abban, hogy az Ön által
végrehajtott műveleteket elemezze, és ezátal jobb élményt teremtsen Önnek és más felhasználóknak.
Gomb Ön nincs leiratkozva. A leiratkozáshoz törölje a négyzet kitöltését a webhely Adatvédelmi
nyilatkozatának megfelelő helyén.

7. Beépülő modulok és eszközök
YouTube kibővített adatvédelmi integrációval

Weboldalunkon megtalálhatók YouTube videók. A webhely üzemeltetője a Google
Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez az üzemmód biztosítja,
hogy a YouTube a videó megtekintése előtt ne tárolja a weboldal látogatóival kapcsolatos információkat.
Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kibővített adatvédelmi mód kizárja az adatok YouTubepartnerekkel való megosztását. Például függetlenül attól, hogy megnézi-e videót, a YouTube mindig
kapcsolatot hoz létre a Google DoubleClick hálózattal.
Amint megkezdi a YouTube videó lejátszását ezen a webhelyen, létrejön a kapcsolat a YouTube
szervereivel. Ennek eredményeként a YouTube-szerver értesítést kap arról, hogy Ön mely oldalakat
látogatta meg. Ha a webhelyünk meglátogatása közben be van jelentkezve a YouTube fiókjába, akkor a
YouTube közvetlenül hozzárendelheti a böngészési szokásait a személyes profiljához. Ezt megelőzheti,
ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.
Továbbá, miután elindította a videó lejátszását, a YouTube különféle cookie-kat vagy hasonló,
felismerésre szolgáló technológiákat (pl. az eszköz ujjlenyomata) helyezhet el eszközén. Így a YouTube
képes lesz információkat szerezni a weboldal látogatóiról. A rendszer ezeket az információkat többek
között videostatisztikák készítésére használja fel a webhely felhasználóbarát jellegének javítása és a
csalás elkövetésére tett kísérletek megelőzése érdekében.
Bizonyos körülmények között további adatkezelési műveletek indulhatnak el, miután elindította a
YouTube videó lejátszását, amelyek nem tartoznak a mi ellenőrzésünk alá.
A YouTube használata azon az érdekünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutathassuk
be. A GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja szerint ez jogos érdekünk. Ha kértek hozzájárulást, a
kezelés kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor
visszavonható.
A felhasználói adatok YouTube általi kezelésére vonatkozó további információkért tekintse meg a
YouTube adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Google Web Fonts (helyi beágyazás)
A Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusok használatával biztosítjuk a betűtípusok
egységes használatát ezen a webhelyen. Ezek a Google betűtípusok helyileg kerülnek telepítésre, így
nem jön létre csatlakozás a Google szervereihez az alkalmazással együtt.
A Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatos további információkért kattintson a következő
hivatkozásra: https://developers.google.com/fonts/faq, és olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát
a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Google Maps
Ez a webhely API-n keresztül használja a Google Maps térképszolgáltatást. A szolgáltató a Google
Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A Google Maps funkciók használatához tárolnunk kell az IP-címét. Ezeket az információkat rendszerint a
Google Egyesült Államokban található egyik szerverére továbbítják, ahol archiválják azokat. A webhely
üzemeltetője nem rendelkezik az adatátvitel felett ellenőrzéssel.
A Google Maps segítségével vonzó módon mutathatjuk be online tartalmainkat, és megkönnyíthetjük a
weboldalunkon közzétett helyek megtalálását. A GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja szerint ez jogos
érdekünk. Amennyiben a vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatot megadta, az adatokat kizárólag a GDPR
6. cikk 1. bekezdésének a) pontja alapján lehet kezelni. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Google adatvédelmi
nyilatkozatát a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

