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Adatvédelmi nyilatkozat 
Adatvédelem 

A jelen webhely üzemeltetői igen komolyan veszik az Ön személyes 
adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és az adatvédelemre 
vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak 
megfelelően kezeljük. 

Webhelyünk használata rendszerint személyes adatok megadása nélkül is 
lehetséges. Amennyiben webhelyünkön személyes adatokat (például név, 
cím vagy e-mail címek) gyűjtünk, azok megadása – amennyire csak 
lehetséges – önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett 
hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik feleknek. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten keresztüli adatátvitel során (pl. e-
mail kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságok lehetnek. Az adatok 
harmadik fél általi hozzáféréstől való tökéletes védelme nem lehetséges. 

Sütik 

Az internetes oldalak részben úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem 
okoznak kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra 
szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és 
biztonságosabbá tegyük. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a számítógépén 
helyezünk el, és a böngészője tárol. 

Az általunk használt sütik legtöbbje úgynevezett „munkamenet süti”. Ezek a 
webhelyen tett látogatása után automatikusan törlődnek. Más sütiket addig 
tárol a számítógépe, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a sütik lehetővé teszik 
számunkra következő látogatásakor a böngészője felismerését. 

Beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy tájékoztatást kapjon a sütik 
elhelyezéséről, és a sütiket mindig adott esetben engedélyezze, a sütik 
elfogadását bizonyos esetekre vagy általánosan kizárja, valamint a böngésző 
bezárásakor a sütiket automatikusan törölje. A sütik deaktiválása esetén a 
webhely működése korlátozott lehet. 
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Szerver naplófájlok 

A webhely üzemeltetője automatikusan gyűjti és a „szerver naplófájlokban” 
tárolja az Ön böngészője által automatikusan továbbított információkat. Ezek 
a következők: 

> Böngésző típusa és verziója 

> Alkalmazott operációs rendszer 

> Hivatkozó URL 

> A hozzáférést biztosító számítógép gazdaneve 

> A szerver lekérésének időpontja 

Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá adott személyekhez. Ezeket az 
adatokat nem vonjuk össze más forrásból származó adatokkal. Fenntartjuk a 
jogot, hogy ezeket az adatokat visszamenőlegesen ellenőrizzük, ha illegális 
felhasználásra vonatkozó konkrét jelzéseket kapunk. 

Google Analytics 

A webhely a Google Analytics webelemző szolgálat funkcióit használja. A 
szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043, USA biztosítja. A használat a „Universal Analytics” üzemmódot jelenti. 
Ezáltal lehetséges több eszközre kiterjedő adatok, munkamenetek és 
interakciók hozzárendelése egy álneves felhasználói azonosítóhoz és ezen 
keresztül egy adott felhasználó tevékenységeinek több eszközre kiterjedő 
elemzése. 

A Google Analytics úgynevezett „sütiket” használ. Ezek a számítógépen tárolt 
szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik az Ön webhelyhasználatának 
elemzését. A sütik által generált, az Ön webhelyhasználatáról szóló 
információkat általában a Google valamelyik egyesült államokbeli szerverére 
továbbítjuk, és ott tárolják. A jelen webhelyen az IP-anonimizálás 
aktiválásával az Ön IP-címe a továbbítás előtt az Európai Unió tagállamain 
belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő 
országokban lerövidítésre kerül. Csak kivételes esetekben továbbítjuk a teljes 
IP-címet a Google valamelyik egyesült államokbeli szerverére, és rövidítik le 
azt ott. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított 
anonimizált IP-címet nem vonják össze a Google más adataival. 
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A Google Analytics használatának jogalapja az elektronikus médiáról szóló 
német törvény (TMG) 15. cikk (3) bekezdése, illetve az általános adatvédelmi 
rendelet (ÁAR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az általunk küldött és a 
sütikhez, felhasználó-felismeréshez (pl. felhasználóazonosító) vagy 
hirdetésazonosítóhoz kapcsolódó adatokat 14 hónap után automatikusan 
töröljük. Azoknak az adatoknak a törlése, amelyek megőrzési ideje letelt, 
havonta egyszer, automatikusan történik. A felhasználási feltételekre és az 
adatvédelemre vonatkozó bővebb információk itt találhatók: 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html 
https://policies.google.com/?hl=de 

Ön megakadályozhatja a Google számára a sütik által generált és az Ön 
webhelyhasználatára vonatkozó adatok (az Ön IP-címét is beleértve) 
rögzítését, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi feldolgozását, ha 
letölti és telepíti a következő linken található böngésző bővítményt: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
A Google Analytics által ezen a webhelyen való adatgyűjtés megkadályozása 
érdekében. Ennek során az Ön eszközén ún. „opt-out” sütiket helyezünk el. 
Ha törli ezeket a sütiket, akkor újra a linkre kell kattintania. 

A LeadForensics használata 

Marketing- és optimalizálási célokból ezen a webhelyen felhasználjuk a 
LeadForensics (www.leadforensics.com) vállalat termékeit és szolgáltatásait. 
A LeadForensics székhelye: Communication House 26 York Street, London, 
W1U 6PZ, United Kingdom. A LeadForensics adatokat szolgáltat az Önök 
szervezetéről, beleértve a telefonszámot, webcímet, SIC kódot és a vállalat 
leírását. Ennek keretében a LeadForensics kimutatást készít a jelen 
webhelyen tett látogatása tényleges menetéről, beleértve az összes oldalt, 
amelyet Ön meglátogatott és megtekintett, és azt is, hogy mennyit töltött az 
adott oldalon. Az adatokat semmiképpen sem használjuk fel az egyes 
látogatók személyes azonosítására. Amennyiben IP-címeket gyűjtünk, akkor 
a gyűjtésük után közvetlenül anonimizáljuk őket. A jelen webhely 
üzemeltetője megbízásából a LeadForensics az összegyűjtött információkat 
arra használja fel, hogy a webhelyünkön tett látogatását kiértékelje, a 
webhelyen való aktivitásról jelentéseket állítson össze, valamint a webhely- 
és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a 
webhely üzemeltetőjének. 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Böngésző bővítmény 

Ön megakadályozhatja a sütik tárolását böngésző szoftverének megfelelő 
beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ez esetben előfordulhat, 
hogy nem tudja a webhely összes funkcióját teljes mértékben kihasználni. 
Ezenfelül megakadályozhatja a sütik által generált és az Ön 
webhelyhasználatára vonatkozó adatok (az Ön IP-címét is beleértve) Google 
számára való rögzítését, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi 
feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő linken található böngésző 
bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésére vonatkozó bővebb 
információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Kapcsolatfelvételi űrlap 

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül tesz fel nekünk 
kérdéseket, ezek megválaszolása céljából és a további kérdései esetére az 
űrlapon megadott adatokat, az Ön által megadott elérhetőségeket is 
beleértve, rögzítjük. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk 
tovább. 

Hírlevéladatok 

Ha szeretné megkapni a webhelyen ajánlott hírlevelet, akkor szükségünk van 
Öntől egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé 
teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy valóban Öné a megadott e-mail 
cím, és egyetért-e a hírlevél küldésével. További adatokat nem gyűjtünk. 
Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk küldésére használjuk és 
harmadik feleknek nem adjuk tovább. 

Az adatok és az e-mail cím tárolásához, valamint a hírlevél küldéséhez való 
felhasználásukhoz adott beleegyezést bármikor visszavonhatja, például a 
hírlevélben található „Leíratkozás” link használatával. 

SSL titkosítás 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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A jelen webhely biztonsági okokból és bizalmas tartalmak – mint például a 
nekünk mint a webhely üzemeltetőjének küldött kérdései – továbbításának 
védelme érdekében SSL titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan 
ismerheti fel, hogy a böngésző címsora „http://”-ről „https://”-re vált és 
megjelenik a lakat szimbólum a böngészősorban. 

Ha az SSL titkosítás aktiválva van, akkor harmadik felek nem tekinthetnek 
bele az Ön által részünkre továbbított adatokba. 

A tájékoztatás, törlés és letiltás joga 

Önnek bármikor joga van az ingyenes tájékoztatásra tárolt személyes 
adatairól, eredetükről és címzettjeiről és az adatfeldolgozás céljáról, valamint 
joga van ezeknek az adatoknak a helyesbítéséhez, zárolásához vagy 
törléséhez is. Ezzel és a személyes adatok témáját érintő további kérdésekkel 
kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az Impresszumban megadott 
címen. 

Reklámcélú e-mailek elleni tiltakozás 

Az impresszumkötelezettség keretében nyilvánosságra hozott elérhetőségek 
nem kifejezetten igényelt reklám- és tájékoztató anyagok küldésére való 
használatát elutasítjuk. A webhely üzemeltetői rekláminformációk – például 
levélszemét útján történő – küldése esetén kifejezetten fenntartják a jogi 
lépések jogát. 
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