
 

Sealbulance  
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 
1)A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÉS AZ ADATKEZELŐ 

ELÉRHETŐSÉGEI 

 

Számunkra fontos, hogy adatait biztonságban tudhassa, amikor weboldalunkon 

keresztül (www.sealbulance.hu) vásárol. Weboldalunkon (www.sealbulance.hu) az 

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében az adatkezelésért felelős 

adatkezelő az Urbanfrogs Kft (1105 Budapest, Vaspálya utca 14/b, Tel: +36 (1) 262 7331, 

E-mail: info@sealbulance.com), az oldalt az Urbanfrogs Kft üzemelteti (adatfeldolgozó) 

és felelős valamennyi, a weboldallal kapcsolatos adatért. Társaságunk betartja a 2018. 

évi Európai adatvédelmi rendelet rendelkezéseit.  A következő oldalakon tájékoztatjuk 

Önt a személyes adatainak kezeléséről a weboldalunk használata során. Személyes 

adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. 

 Bármikor lehetősége van 

• panaszt tenni a felügyeleti szervek valamelyikén (pl: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: 

+36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu). 

• kérheti az adatokhoz való hozzáférést és személyes adatainak helyesbítését, 

illetve törlését 

• korlátozást kérni vagy tiltakozni személyes adatainak feldolgozásával 

kapcsolatban 

 

További tájékoztatást az Ön az Urbanfrogs Kft által tárolt és feldolgozott személyes 

adataival kapcsolatban Vevőszolgálatunkkal (vevoszolgalat@sealbulance.hu) történő 

kapcsolatfelvétel útján kaphat. Mi az Urbanfrogs Kft-nél elkötelezettek vagyunk a 

szabályok és törvények betartása mellett.  

 

A weboldal biztonsági okokból és a személyes adatok és egyéb bizalmas tartalmak (pl. 

megrendelések vagy az adatkezelőhöz intézett megkeresések) továbbításának védelme 

érdekében SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot a https:// 

karaktersorozatról és a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról ismerheti fel. 
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2) ADATGYŰJTÉS A WEBOLDALUNK MEGLÁTOGATÁSAKOR 

 

Amikor weboldalunkat csak tájékoztatás céljából használja, azaz, ha nem regisztrál 

vagy más módon nem ad meg nekünk információkat, csak azokat az adatokat gyűjtjük, 

amelyeket a böngészője továbbít a szerverünknek (ún. „szerver-naplófájlok”). Amikor 

Ön meglátogatja weboldalunkat a következő adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag 

szükségesek ahhoz, hogy a weboldalt megjelenítsük Önnek: 

 

A meglátogatott weboldalunk 

Dátum és időpont a hozzáférés pillanatában 

Az elküldött adatok mennyisége bájtokban 

Forrás/hivatkozás, ahonnan az oldalra érkezett 

Használt böngésző 

Használt operációs rendszer 

Használt IP-cím (adott esetben: anonimizált formában)  

 

Az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a weboldalunk 

stabilitásának és funkcionalitásának javításához fűződő jogos érdekünk alapján. Az 

adatokat nem adjuk tovább és nem használjuk fel más módon. Fenntartjuk azonban a 

jogot, hogy utólagosan ellenőrizzük a szerver naplófájljait, ha konkrét jelek utalnak 

illegális használatra.  

Az Urbanfrogs Kft az érintett fuvarozók részére kizárólag a kiszállítással kapcsolatosan 

továbbít személyes adatot, és nem továbbít, nem ad el, illetve semmilyen egyéb módon 

nem teszi hozzáférhetővé személyes adatait harmadik személy részére. 

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az a jelen Adatvédelmi 

Szabályzatban leírt célokra szükséges. A megőrzés időtartama az adatok típusától és az 

adatok gyűjtésének és tárolásának indokától függ. A megőrzési időszakokat 

folyamatosan felülvizsgáljuk, figyelembe véve az Ön személyes adatainak 

feldolgozásának okait és jogalapját. 

Tájékoztatjuk, hogy amikor a www.sealbulance.hu oldalon vásárol, a fizetés biztonságos 

kapcsolaton keresztül történik, amely biztosítja, hogy az Ön fizetési információhoz 

harmadik, jogosulatlan személy nem férhet hozzá. 

3) SÜTIK 

 

Annak érdekében, hogy weboldalunk látogatását vonzóvá tegyük és bizonyos funkciók 

használatát lehetővé tegyük, különböző oldalakon úgynevezett sütiket használunk. Ezek 

olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön végberendezésén tárolunk. Az általunk 

használt sütik egy része a böngésző munkamenet végeztével, azaz a böngésző bezárása 

után törlődik (ún. munkamenet sütik). Más sütik az Ön végberendezésén maradnak, és 

lehetővé teszik számunkra vagy partnercégeink számára (harmadik féltől származó 

sütik), hogy a következő látogatáskor felismerjék az Ön böngészőjét (tartós sütik). Ha 

sütiket állítanak be, azok egyedi felhasználói információkat, például böngésző- és 

helyadatokat, valamint IP-címértékeket gyűjtenek és dolgoznak fel az egyéni igényeknek 

http://www.sealbulance.hu/


 

megfelelően. A tartós sütik automatikusan törlődnek egy meghatározott időtartam után, 

amely a sütitől függően változhat. Az adott süti tárolásának időtartamát a webböngésző 

sütik beállításainak áttekintésében ellenőrizheti. 

 

Bizonyos esetekben a sütiket a rendelési folyamat egyszerűsítésére használják a 

beállítások mentésével (pl. a virtuális kosár tartalmának megjegyzése a weboldal 

későbbi látogatásához). Ha a személyes adatokat az általunk beállított egyedi sütik is 

feldolgozzák a szerződés teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) 

pontja alapján illetve a weboldal lehető legjobb funkcionalitásához és az oldallátogatás 

ügyfélbarát és hatékony kialakításához fűződő jogos érdekeink védelme érdekében a 

feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. 

 

Együttműködünk hirdetési partnerekkel, akik segítenek nekünk abban, hogy 

weboldalunkat még érdekesebbé tegyük az Ön számára. Ebből a célból a 

partnercégektől származó cookie-kat is tárolunk az Ön merevlemezén, amikor Ön 

meglátogatja a weboldalunkat (harmadik féltől származó cookie-k). Az ilyen cookie-k 

használatáról és az egyes-esetekben gyűjtött információk köréről a következő 

szakaszokban külön-külön és külön tájékoztatjuk Önt. 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatva legyen 

a sütik beállításáról, és egyénileg dönthet azok elfogadásáról, illetve bizonyos esetekben 

vagy általában kizárhatja a sütik elfogadását. Az egyes böngészők eltérő módon kezelik 

a cookie-beállításokat. Ezt az egyes böngészők súgómenüje ismerteti, amely 

elmagyarázza, hogyan módosíthatja a cookie-beállításokat. Ezeket az egyes 

böngészőkhöz az alábbi linkek alatt találja meg: 

 

*Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

 

*Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies 

 

*Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DD

esktop&hl=en 

 

*Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-

data-sfri11471/mac 

 

*Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk működése korlátozott lehet, ha a cookie-kat nem 

fogadja el. 

 



 

 

 

4) KAPCSOLATFELVÉTEL 

 

Amikor kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben), 

személyes adatokat gyűjtünk. Hogy kapcsolatfelvételi űrlap esetén milyen adatokat 

gyűjtünk, az az adott kapcsolatfelvételi űrlapon látható. Ezeket az adatokat kizárólag 

az Ön kérésének megválaszolása vagy a kapcsolatfelvétel és a kapcsolódó technikai 

adminisztráció céljából tároljuk és használjuk fel. Az adatfeldolgozás jogalapja az Ön 

kérésének megválaszolásához fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 

f) pontja alapján. Ha az Ön kapcsolatfelvétele szerződés megkötésére irányul, az 

adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Az Ön adatai 

a megkeresés végleges feldolgozását követően törlésre kerülnek; ez a helyzet akkor áll 

fenn, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses tényeket véglegesen 

tisztázták, feltéve, hogy nincs ezzel ellentétes jogi tárolási kötelezettség. 

 

5) ADATFELDOLGOZÁS ÜGYFÉLSZÁMLA MEGNYITÁSAKOR ÉS SZERZŐDÉSFELDOLGOZÁS 

ESETÉN 

 

A szerződéskötés során a szerződéskötésről és az adatfeldolgozásról szóló 6. § (1) 

bekezdés b) pontja értelmében a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása akkor 

folytatódik, ha Ön azokat a szerződés teljesítése céljából vagy ügyfélszámla 

megnyitásakor adja meg nekünk. Hogy mely adatok gyűjtésére kerül sor, az a vonatkozó 

beviteli űrlapokon látható. Az ügyfélszámla bármikor törölhető. Ezt az adatkezelő fent 

említett címére küldött üzenettel teheti meg. Az Ön által megadott adatokat 

szerződésfeldolgozás céljából tároljuk és használjuk fel. A szerződés teljes feldolgozását 

vagy az ügyfélfiókjának törlését követően az Ön adatait az adózási és kereskedelmi 

megőrzési időszakok figyelembevételével zároljuk, és ezen időszakok lejárta után 

töröljük, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adatai további felhasználásához, vagy 

ha az adatok további felhasználását jogilag megengedett módon fenntartotta a 

webhelyünk, amelyről az alábbiakban megfelelően tájékoztatjuk Önt. 

 

6) VIDEÓK FELHASZNÁLÁSA 

A YouTube-videók használata 

 

Ez a weboldal a YouTube beágyazási funkciót használja a Google Ireland Limited, 

Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Írország ("Google") tulajdonában lévő 

szolgáltató, a YouTube által kínált videók megjelenítésére és lejátszására. 

 

Ennek érdekében a kiterjesztett adatvédelmi módot használjuk, amely a szolgáltató 

tájékoztatása szerint biztosítja, hogy a felhasználói adatok csak akkor kerülnek 

tárolásra, amikor a videó lejátszási funkciója elindul. A beágyazott YouTube-videók 

lejátszásának elindításakor a szolgáltató "YouTube" cookie-kat állít be a felhasználói 

viselkedésre vonatkozó információk gyűjtése érdekében. A YouTube jelzései szerint e 

sütik használata többek között a videók statisztikáinak rögzítésére, a felhasználóbarát 

működés javítására és a nem megfelelő műveletek elkerülésére szolgál. Ha Ön be van 

jelentkezve a Google rendszerébe, az Ön adatai közvetlenül a fiókjához kapcsolódnak, 

amikor egy videóra kattint. Ha nem szeretné, hogy a YouTube-on lévő profiljához 



 

társítsák, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google az Ön adatait (még 

a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) használati profilként tárolja és értékeli. 

Az ilyen értékelésre különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a Google 

jogos érdekei alapján, a személyre szabott reklámok beillesztése, piackutatás és/vagy a 

weboldal keresletorientált kialakítása érdekében. Önnek joga van tiltakozni ezen 

felhasználói profilok létrehozása ellen, amely jogának gyakorlása érdekében a YouTube-

hoz kell fordulnia. A YouTube használata során a személyes adatok a Google LLC. 

szervereire is továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokban. 

 

Függetlenül attól, hogy a beágyazott videó lejátszása megtörténik-e, a weboldal 

meglátogatásakor a Google hálózatához "dupla kattintás" kapcsolat jön létre. Ez 

további, általunk nem befolyásolható adatfeldolgozást indíthat el. 

 

A YouTube adatvédelmi szabályzatáról további információk a szolgáltató adatvédelmi 

nyilatkozatában találhatók a következő címen: www.google.com/policies/privacy/. 

 

A törvény által előírt mértékben beszereztük az Ön hozzájárulását az Ön adatainak a 

leírtak szerinti feldolgozásához a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján. Ön 

bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A visszavonási jogának 

gyakorlása érdekében kérjük, kövesse a fent leírt eljárást. 

 

 

7) ONLINE MARKETING 

7.1 Google AdSense 

 

Ez a weboldal a Google AdSense-t, a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow 

St, Dublin, D04 ESW5, Írország ("Google") webes hirdetési szolgáltatását használja. A 

Google AdSense úgynevezett "DoubleClick DART sütiket" használ. Ezek szöveges fájlok, 

amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának 

elemzését. Ezen kívül a Google AdSense "webjelzőket" (kis láthatatlan grafikákat) is 

használ az információgyűjtéshez, amelyek egyszerű műveletek, például a weboldal 

látogatottságának rögzítésére, összegyűjtésére és értékelésére használhatók. Az ilyen 

cookie-k és/vagy webjelzők által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó 

információk (beleértve az Ön IP-címét) általában a Google egyik szerverére kerülnek 

továbbításra és ott kerülnek tárolásra. A Google AdSense használata esetén a személyes 

adatok szintén továbbításra kerülhetnek a Google LLC. szervereire az Egyesült 

Államokban. 

 

A Google az így kapott információkat arra használja fel, hogy az AdSense hirdetések 

tekintetében elemezze a weboldal Ön általi használatát. Az Ön böngészője által a Google 

AdSense részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. 

A Google által gyűjtött információk továbbíthatók harmadik félnek, ha ezt törvény írja 

elő és/vagy ha harmadik fél a Google kérésére feldolgozza ezeket az adatokat. 

 

Az adatok leírt feldolgozása a GDPR 6. cikk(1) bekezdésének f) pontja alapján történik, 

a célzott reklám céljából olyan harmadik felek számára, amelyek reklámjait a kiértékelt 

felhasználói viselkedés alapján ezen weboldalon teszik közzé. Ugyanakkor az ilyen 

feldolgozás pénzügyi érdekünket szolgálja, hogy az internetes jelenlétünk gazdasági 

potenciálját kihasználjuk azáltal, hogy harmadik felek személyre szabott hirdetési 

tartalmát díj ellenében jelenítjük meg. 



 

 

A Google adatvédelmi szabályzatáról bővebb információt a következő weboldalon talál: 

https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in. 

 

A hirdetési preferenciákhoz használt cookie-kat véglegesen kikapcsolhatja a 

böngészőszoftver megfelelő beállításán keresztül történő letiltásukkal, vagy a következő 

linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: 

https://support.google.com/ads/answer/7395996 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem vagy csak korlátozottan 

használhatók, ha Ön kikapcsolta a cookie-k használatát. 

 

A törvény által megkövetelt mértékben, az Ön hozzájárulását beszereztük az Ön 

adatainak a leírtak szerinti feldolgozásához az Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) 

pontja alapján. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A 

visszavonási jogának gyakorlásához kérjük, kövesse a fent leírt eljárást. 

 

7.2 Google Ads konverziókövetés 

 

Ez a weboldal a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, 

Írország ("Google") által üzemeltetett "Google Ads" online hirdetési programot és a 

Google Ads keretében történő konverziókövetést használja. A Google Ads programját 

arra használjuk, hogy külső weboldalakon hirdetési anyagok (ún. Google Adwords) 

segítségével felhívjuk a figyelmet vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adatai 

alapján tudjuk megállapítani, hogy az egyes reklámintézkedések mennyire sikeresek. 

Érdekünk, hogy olyan hirdetéseket mutassunk Önnek, amelyek érdeklik Önt. Szeretnénk 

weboldalunkat az Ön számára érdekesebbé tenni, és a reklámköltségek méltányos 

kiszámítását elérni. 

 

A konverziókövető süti akkor kerül beállításra a felhasználó böngészőjében, ha a 

felhasználó rákattint a Google által szállított hirdetésre. A sütik kis szöveges fájlok, 

amelyek az Ön számítógépes rendszerén tárolódnak. Ezek a sütik általában 30 nap után 

érvényüket vesztik, és nem használják őket személyes azonosításra. Ha a felhasználó 

meglátogatja a weboldal egy bizonyos oldalát, és a süti még nem járt le, a Google és mi 

felismerhetjük, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és erre az oldalra jutott. 

Minden Google Ads ügyfél más-más sütit kap. Így a cookie-k nem követhetők nyomon a 

Google Ads ügyfeleinek weboldalán keresztül. A konverziós sütik által gyűjtött 

információkat arra használjuk, hogy összesített konverziós statisztikákat szolgáltassunk 

a Google Ads azon ügyfelei számára, akik hozzájárultak a konverziókövetéshez. Az 

ügyfelek tájékoztatást kapnak azon felhasználók teljes számáról, akik rákattintottak a 

hirdetésre, és egy konverziókövetési címke oldalra jutottak. Nem kapnak azonban olyan 

információt, amely lehetővé tenné számukra a felhasználók személyes azonosítását. 

 

A konkrétan kezdeményezett feldolgozási műveletekről és a weboldalakról gyűjtött 

adatok Google általi kezeléséről részletesen itt olvashat: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. 

 

Ha nem kíván részt venni a nyomon követési programban, akkor a Google 

konverziókövetési süti deaktiválásával az internetes böngészőn keresztül a felhasználói 

beállításokon keresztül visszautasíthatja a program használatát. Ebben az esetben Ön 



 

nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. A Google Ads-t a célzott 

hirdetésekhez fűződő jogos érdekünk alapján használjuk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja alapján. A Google Ads használata során személyes adatok is továbbításra 

kerülhetnek a Google LLC. szervereire az USA-ban. 

 

A Google adatvédelmi szabályzatáról bővebb információt a következő weboldalon talál: 

https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in. 

 

A hirdetési preferenciákhoz használt cookie-kat véglegesen kikapcsolhatja a 

böngészőszoftver megfelelő beállításán keresztül történő letiltásával, vagy a következő 

linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: 

https://support.google.com/ads/answer/7395996 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem, vagy csak korlátozottan 

használhatók, ha Ön kikapcsolta a cookie-k használatát. 

 

A törvény által megkövetelt mértékben, az Ön hozzájárulását beszereztük az Ön 

adatainak a leírtak szerinti feldolgozásához a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A visszavonási 

jogának gyakorlásához kérjük, kövesse a fent leírt eljárást. 

 

8) WEBELEMZŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Google (Universal) Analytics 

Ez a weboldal a Google (Universal) Analytics webanalitikai szolgáltatást használja, 

amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 

Írország ("Google") nyújt. A Google (Universal) Analytics "sütiket" használ, amelyek az 

Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal 

elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A süti által generált, a 

weboldal Ön általi használatára vonatkozó információk (beleértve a rövidített IP-címet 

is) általában a Google szerverére kerülnek, és ott tárolódnak, valamint a Google LLC. 

szervereire is továbbíthatók az Egyesült Államokban. 

Ez a weboldal kizárólag a Google (Universal) Analytics-et használja a "_anonymizeIp()" 

kiterjesztéssel, amely biztosítja az IP-cím anonimizálását annak lerövidítésével, és 

kizárja a közvetlen személyes hivatkozás lehetőségét. A kiterjesztés révén az Ön IP-címét 

a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodás más aláíró államaiban korábban lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül 

a teljes IP-cím a Google LLC. egyik USA-beli szerverére, és ott rövidítik le. A Google a mi 

megbízásunkból ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a 

weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az 

internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására használja fel. A 

Google (Universal) Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem 

kerül összekapcsolásra a Google egyéb adataival. 

A Google Analytics egy speciális, "Demográfia" elnevezésű funkció révén lehetővé teszi 

a honlap látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó kimutatásokat 

tartalmazó statisztikák összeállítását is, az érdeklődéshez kapcsolódó hirdetések 

kiértékelése alapján és harmadik féltől származó információk felhasználásával. Ez 

lehetővé teszi a weboldal felhasználói csoportjainak meghatározását és 

megkülönböztetését célcsoport-optimalizált marketingintézkedések céljából. A 



 

"Demográfiai adatok" segítségével gyűjtött adatkészletek azonban nem rendelhetők 

konkrét személyhez. 

A konkrétan kezdeményezett feldolgozási műveletekről és a weboldalakról gyűjtött 

adatok Google általi kezeléséről részletesen itt olvashat: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. 

A fent leírt összes feldolgozás, különösen a Google Analytics sütik beállítása a használt 

végső berendezésen lévő információk leolvasása csak akkor történik, ha Ön kifejezett 

hozzájárulását adta a Google Analytics cikkelye szerint a  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban. E hozzájárulás nélkül a Google 

Analytics használatára a weboldalunkon tett látogatása során nem kerül sor. 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A hozzájárulás 

visszavonásához való jogának gyakorlásához, kérjük, deaktiválja ezt a szolgáltatást a 

weboldalon található "Cookie-Consent-Tool"-ban. A Google Analytics használatára 

vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, amely kötelezi a 

Google-t, hogy védje a weboldalunk látogatóinak adatait, és ne adja át azokat harmadik 

félnek. 

Az adatoknak az EU-ból az USA-ba történő továbbítása során a Google az Európai 

Bizottság úgynevezett standard adatvédelmi záradékaira támaszkodik, amelyek célja 

az európai adatvédelmi szint betartásának biztosítása az USA-ban. 

A Google (Universal) Analyticsről további információk itt találhatók: 

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. 

 

9) ÚJRAKÖZVETÍTÉS/REMARKETING/AJÁNLÓ HIRDETÉSEK 

 

Google Ads remarketing 

Weboldalunk a Google Ads Remarketing funkcióit használja, amelyek lehetővé teszik 

számunkra, hogy weboldalunkat a Google keresési találatokban, valamint harmadik fél 

weboldalain reklámozzuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 

Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország ("Google"). E célból a Google egy cookie-t helyez 

el az Ön berendezésének böngészőjében, amely automatikusan egy álneves cookie-

azonosítót használ az Ön által meglátogatott oldalak alapján, hogy lehetővé tegye az 

érdeklődésen alapú hirdetést. Az adatkezelés alapja a weboldalunk optimális 

marketingjéhez fűződő jogos érdekünk, összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja alapján. 

Minden további feldolgozásra csak akkor kerül sor, ha Ön beleegyezett a Google-nál, 

hogy az Ön Google internetes és alkalmazás böngészési előzményeit összekapcsolják az 

Ön Google-fiókjával, és a Google-fiókjából származó információkat felhasználják az Ön 

által a weben megtekintett személyre szabott hirdetésekhez. Ha Ön a weboldalunk 

látogatása során bejelentkezik a Google-be, a Google az Ön adatait a Google Analytics-

adatokkal összefüggésben felhasználja a célcsoportlisták létrehozásához és 

meghatározásához az eszközközi remarketinghez. Ebből a célból a Google átmenetileg 

összekapcsolja az Ön személyes adatait a Google Analytics adataival, hogy 

célcsoportokat hozzon létre. A Google Ads használata során a személyes adatok a 

Google LLC. szervereire is továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokban. 

A konkrétan kezdeményezett feldolgozási műveletekről és a weboldalakról gyűjtött 

adatok Google általi kezeléséről részletesen itt olvashat: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. 



 

A hirdetési preferenciákhoz tartozó cookie-k beállítását véglegesen letilthatja. Letöltheti 

és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug-in-t: 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Alternatív megoldásként a Digital Advertising Alliance (Digitális Reklámszövetség) 

www.aboutads.info címen tájékozódhat a cookie-k beállításának módjáról és a 

megfelelő beállítások elvégzéséről. Végül beállíthatja böngészőjét úgy, hogy 

tájékoztassák a cookie-k beállításáról, és egyénileg dönthessen arról, hogy elfogadja-e 

azokat, vagy bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását. Ha a 

cookie-kat nem fogadja el, weboldalunk működése korlátozott lehet. 

További információk és a Google hirdetésekre vonatkozó adatvédelmi irányelvei a 

következő címen érhetők el: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

A törvény által előírt mértékben beszereztük az Ön hozzájárulását az Ön adatainak a 

leírtak szerinti feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti 

adatkezeléssel. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A 

visszavonási jogának gyakorlása érdekében kérjük, kövesse a fent leírt eljárást. 

 

10) ESZKÖZÖK ÉS EGYÉB 

10.1 Google Fordító 

 

Ez az oldal a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 

Írország ("Google") "Google Translate" fordítási szolgáltatását használja egy API 

integráción keresztül. Annak érdekében, hogy a fordítás automatikusan megjelenjen az 

Ön által választott nyelven, az Ön által használt böngésző csatlakozik a Google 

szervereihez. A Google "sütiket" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett 

szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan 

használják az oldalt. A süti által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó 

információk (beleértve a rövidített IP-címet is) általában a Google szerverére kerülnek, 

és ott tárolódnak, valamint a Google LLC. szervereire is továbbíthatók az Egyesült 

Államokban. 

Ha személyes adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján, a 

weboldalunk akadálymentes és általános hozzáférhetőségéhez fűződő jogos érdekünk 

alapján kerül sor. 

A Google Fordítóról és a Google adatvédelmi szabályzatáról további információkat a 

következő címen talál: https://www.google.com/policies/privacy/. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékben beszereztük az Ön hozzájárulását az Ön 

adatainak a fentiekben leírtak szerinti feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A visszavonás 

gyakorlásához deaktiválja ezt a szolgáltatást a weboldalon található "Cookie-Consent-

Tool"-ban. 

 

10.2 Google reCAPTCHA 

 

Ezen a weboldalon a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 

E5W5, Írország ("Google") reCAPTCHA funkcióját is használjuk. Ez a funkció elsősorban 

annak megkülönböztetésére szolgál, hogy egy bejegyzést természetes személy készített-

e, vagy pedig automatikus és automatizált feldolgozással készült. A szolgáltatás 

magában foglalja az IP-cím és esetleg más, a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz 

szükséges adatok elküldését a Google-nak. A Google által a reCAPTCHA szolgáltatásra 

vonatkozó a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekünk az interneten 



 

végzett tevékenységek egyéni hajlandóságának megállapítása, valamint a visszaélések 

és a spamek elkerülése. 

 

A Google reCAPTCHA-val és a Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további 

információk a következő címen találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=en-

GB. 

 

10.3 Google Térképek 

 

Weboldalunk a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 

Írország ("Google") Google Maps (AP'I) szolgáltatását használja. A Google Maps egy 

olyan webes szolgáltatás, amely interaktív (ország)térképek megjelenítésére szolgál a 

földrajzi információk vizuális megjelenítése érdekében. E szolgáltatás használatával 

megmutatjuk Önnek az elhelyezkedésünket, és megkönnyítjük Önnek, hogy megtaláljon 

minket. 

 

A Google Maps térképet tartalmazó aloldalak elérésekor a weboldalunk használatára 

vonatkozó információkat (például az Ön IP-címét) a Google továbbítja és tárolja a 

szervereken. A Google Maps használata során személyes adatok is továbbításra 

kerülhetnek a Google LLC. egyesült államokbeli szervereire. Ez attól függetlenül történik, 

hogy a Google biztosít-e felhasználói fiókot, amellyel Ön bejelentkezett, vagy nincs 

felhasználói fiókja. Ha Ön be van jelentkezve a Google rendszerébe, az Ön adatai 

közvetlenül az Ön fiókjához kapcsolódnak. Ha nem szeretné, hogy a Google profiljához 

társítsák, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google az Ön adatait (még 

a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) használati profilként tárolja és értékeli. 

Az ilyen értékelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a Google jogos érdekei 

alapján, a személyre szabott reklámok beillesztése, piackutatás és/vagy a weboldal 

keresletorientált kialakítása érdekében kerül sor. Önnek joga van tiltakozni ezen 

felhasználói profilok létrehozása ellen. Ha ezt szeretné megtenni, akkor e jogának 

gyakorlása érdekében kapcsolatba kell lépnie a Google-lal. 

 

Ha nem ért egyet azzal, hogy adatait a Google Maps használatával összefüggésben a 

jövőben továbbítsák a Google-nak, akkor a Google Maps webes szolgáltatását teljesen 

kikapcsolhatja a böngészőjében lévő JavaScript alkalmazás kikapcsolásával. Ebben az 

esetben a Google Maps, valamint a weboldalon megjelenített térképek nem 

használhatók. 

 

A Google felhasználási feltételei a következő címen találhatók: 

https://policies.google.com/terms?hl=en. A további felhasználási feltételek a következő 

címen találhatók: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html. 

 

A Google Maps használatával kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó részletes 

információkat a Google weboldalán ("Google adatvédelmi szabályzat") a következő 

címen találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

A törvény által megkövetelt mértékben, az Ön hozzájárulását a fentiekben leírtak szerinti 

adatkezeléshez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban szereztük 

meg. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A visszavonás 

gyakorlása érdekében kérjük, kövesse a fent leírt eljárást a tiltakozás benyújtásához. 

 



 

10.4 - Google Webes betűtípusok 

 

Ez az oldal a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 

Írország ("Google") által biztosított webes betűtípusokat használja a betűtípusok 

egységes megjelenítéséhez. Amikor Ön behív egy oldalt, a böngészője a szövegek és 

betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez a szükséges webes betűtípusokat betölti a 

böngésző gyorsítótárába. 

Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolatban kell állnia a Google szervereivel. 

A Google Térképek használata során személyes adatok is továbbításra kerülhetnek a 

Google LLC. szervereire az Egyesült Államokban. Ily módon a Google értesül arról, hogy 

weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül keresték fel. A Google webes betűtípusokat 

online ajánlataink egységes és vonzó megjelenítésének céljából használjuk, és a 

használatuk jogos érdekünkben áll a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja 

értelmében. Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, a számítógép 

egy alapértelmezett betűtípust használ. 

A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információk a 

https://developers.google.com/fonts/faq oldalon és a Google adatvédelmi 

nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

 

11) AZ ÉRINTETT JOGAI 

11.1 Az alkalmazandó adatvédelmi törvény az Ön személyes adatainak kezelése 

tekintetében az adatkezelővel szemben az alábbi átfogó érintettet illető jogokat 

(tájékoztatáshoz való és beavatkozási jogok) biztosítja Önnek: 

 

- Az érintett hozzáférési joga a GDPR 15. CIKKE ALAPJÁN: Ön jogosult a következő 

információkhoz való hozzáférésre: Az általunk kezelt személyes adatok; az adatkezelés 

céljai; a kezelt személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, 

akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok 

tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam 

meghatározásához használt kritériumok; az adatkezelőtől a személyes adatok 

helyesbítését vagy törlését vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének 

korlátozását kérni, vagy az ilyen adatkezelés ellen tiltakozni; a felügyeleti hatóságnál 

történő panasztételhez való jog; amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől 

gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ; az 

automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást, és legalább ezekben az 

esetekben az érintett logikájára vonatkozó érdemi információk, valamint az ilyen 

adatkezelés jelentősége és várható következményei az érintettre nézve; a 46. cikk 

szerinti megfelelő garanciák a személyes adatok harmadik országba történő 

továbbítása esetén. 

 

- A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. CIKKE ALAPJÁN: Ön jogosult arra, hogy az 

adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje az Önre vonatkozó pontatlan 

személyes adatok helyesbítését és/vagy az általunk tárolt, hiányos személyes adatok 

kiegészítéséhez való jogot. 

 

- Törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog") a GDPR 17. CIKKE ALAPJÁN: Ön jogosult 

arra, hogy kérje az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, ha az 

Art. 17 (2) GDPR feltételei teljesülnek. Ez a jog azonban nem vonatkozik a 



 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának gyakorlására, jogi kötelezettség 

teljesítésére, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez. 

 

- Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. CIKKE ALAPJÁN: Ön jogosult arra, 

hogy az adatkezelőtől kérje személyes adatai kezelésének korlátozását az alábbi 

okokból: Mindaddig, amíg az Ön által vitatott személyes adatainak pontosságát 

ellenőrzik. Ha Ön ellenzi személyes adatainak törlését jogellenes adatkezelés miatt, és 

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Ha a személyes adatokra jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége, amint az adatokra 

már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira. Ha a személyes helyzetével kapcsolatos 

okok miatt tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg nem ellenőrzik, hogy a mi jogos 

indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben. 

 

- A tájékoztatáshoz való jog a GDPR 19. cikke alapján: Ha Ön a helyesbítéshez, törléshez 

vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesítette az adatkezelővel 

szemben, köteles közölni minden olyan címzettel, akivel a személyes adatot közölték, a 

személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Ön jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon ezekről a címzettekről. 

 

- Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. CIKKE ALAPJÁN: Ön jogosult arra, hogy 

az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokat tagolt, általánosan használt 

és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérheti, hogy ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható. 

 

- A megadott hozzájárulás visszavonásához való jog a GDPR 7. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE 

ALAPJÁN: Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott 

hozzájárulását bármikor a jövőre nézve visszavonja. Visszavonás esetén az érintett 

adatokat haladéktalanul töröljük, kivéve, ha a további feldolgozás a hozzájárulás nélküli 

feldolgozás jogalapján alapulhat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás 

előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. 

 

- A panasz benyújtásának joga a következő cikkek szerint: a GDPR 77. CIKKE ALAPJÁN: 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult panaszt 

benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, 

munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy 

az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t. 

 

11.2 Tiltakozáshoz való jog 

 

Ha az érdekmérlegelés keretében az ön személyes adatait túlnyomóan jogos érdekünk 

alapján kezeljük, ön bármikor jogosult arra, hogy az ön különleges helyzetéből fakadó 

okokból a jövőre nézve tiltakozzon ezen adatkezelés ellen. 

Ha Ön él a tiltakozáshoz való jogával, az érintett adatok feldolgozását leállítjuk. 

fenntartjuk azonban a jogot a további feldolgozásra, ha olyan kényszerítő, védelemre 

méltó okokat tudunk bizonyítani, amelyek fontosabbak az ön érdekeinél, alapvető 

jogainál és szabadságainál, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, 

gyakorlását vagy védelmét szolgálja. 



 

 

Ha személyes adatait közvetlen üzletszerzési céllal kezeljük, önnek joga van ahhoz, hogy 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú feldolgozása 

ellen. a tiltakozást a fent leírtak szerint gyakorolhatja. 

 

Ha ön él a tiltakozáshoz való jogával, az érintett adatok közvetlen reklámcélú 

feldolgozását leállítjuk. 

 

12) A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama a mindenkori jogalapon, a feldolgozás 

célján és - amennyiben releváns - a mindenkori jogi megőrzési időszakon (pl. 

kereskedelmi és adózási megőrzési időszakok) alapul. 

 

Ha a személyes adatok feldolgozására a kifejezett hozzájárulás alapján kerül sor a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik, ezeket az adatokat mindaddig tárolják, 

amíg az érintett vissza nem vonja a hozzájárulását. 

 

Ha a jogi vagy hasonló kötelezettségek keretében feldolgozott adatokra a GDPR 6. cikke 

alapján törvényes tárolási időszakok vonatkoznak. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja 

alapján, ezeket az adatokat a tárolási időszakok lejártát követően rutinszerűen töröljük, 

ha a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez már nem 

szükségesek, és/vagy ha már nem fűződik jogos érdekünk a további tároláshoz. 

 

A személyes adatoknak a személyes adatok feldolgozása során az Art. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja alapján az adatokat mindaddig tároljuk, amíg az érintett nem 

gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. 

GDPR 21. cikk (1) bekezdését, kivéve, ha olyan kényszerítő okokat tudunk felhozni a 

védelemre érdemes adatkezelésre, amelyek ellensúlyozzák az érintett érdekeit, jogait és 

szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy 

védelmét szolgálja. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik az Art. 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja alapján történik, ezeket az adatokat mindaddig tárolják, amíg az 

érintett nem gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) 

pontja alapján. GDPR 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI JOGÁT. 

 

Hacsak a jelen nyilatkozatban szereplő, az egyedi feldolgozási helyzetekre vonatkozó 

információk másként nem rendelkeznek, a tárolt személyes adatokat törlik, ha azok már 

nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon 

feldolgozták. 
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