A maketinger.eu oldalunkon sütiket használunk a kényelmes böngészés érdekében.
A weboldal használatával hozzájárulsz ezekhez a sütikhez. További információért,
kérjük olvasd el a Süti tájékoztatónkat.

Mi az a “süti”?
A süti egy olyan általában egyszerű szöveges fájl (információcsomag), amelyet a
böngészőnek küld a szerver, majd a böngésző visszaküldi ezt a szervernek minden
kérés alkalmával. A sütiket, a böngésző segítségével a szerver hozza létre az egyes
felhasználók gépén. Mivel a sütik egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra, így
ezek a böngésző kikapcsolása és újra bekapcsolása után is elérhetőek lesznek.
Milyen sütik vannak a weboldalon és mire használjuk?
Weboldalunkon az alábbi sütiket használjuk csoportosítva:
1. Elengedhetetlen sütik
Ezek a sütik biztosítják a weboldalunkon történő böngészést, a funkciók használatát,
valamint az oldalon elvégzett műveletek megjegyzését. Az adott látogatás során
érvényesek, a munkamenet végeztével, vagy a böngésző bezárásával automatikusan
törlődnek a számítógépedről.
2. Analitikai sütik
Az analitikai célú sütik használatával a weboldal információkat gyűjt a látogatói
szokásokkal kapcsolatban például az egyes munkamenetek hosszával, illetve azzal
kapcsolatban, hogy a weboldal melyik részére kattintottak a felhasználók. Ezen sütiket
a weboldal továbbfejlesztése céljából kezeljük. Az analitikai adatokkal a felhasználókat
nem lehet személy szerint beazonosítani.
Az alábbi harmadikfeles analitikai sütiket használjuk:
a. Google Analytics
További
információt
ezen
a
linken
találsz:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics statisztikájában megjelenjen a weboldali
tevékenységed, akkor a böngésződre az alábbi bővítmény: Google Analytics Opt-out
Browser Add-on telepítésével letilthatod az adatok Google Analytics-be történő
bekerülését.
További
tájékoztatást
az
alábbi
linken
találsz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
b. Hotjar

További
információt
https://www.hotjar.com/cookies

ezen

a

linken

találsz:

Süti kezelés és törlés
A weboldal megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan
hozzájárul
a
sütik
elfogadásához.
Fontos, hogy néhány vagy minden sütit letiltasz, az megváltoztathatja a weboldal
működését, amely az adott számítógép és böngésző többi felhasználóját is érintheti.
A weboldalon található böngésző specifikus süti kezelésről, illetve törléséről,
további információt az alábbi linkeken találhatsz:
Mozilla
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
Google
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Chrome:

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorerdeletemanage-cookies#ie=ie-11
Edge:
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Adatvédelmi tájékoztató
Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja,
hogy a Marketinger (székhely:1134 Budapest, Dózsa György út 126.; elektronikus
levelezési cím: info@marketinger.eu, adószám: 68460174-1-41; továbbiakban:
"Adatkezelő”) a marketinger.eu weboldalon tárolt adatok kezelésével,
felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval
kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztasson.
Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes
adataidat kezeljük.
A regisztráció és a megrendelés során megadott adataidat, mint a szolgáltatást
igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a
Marketinger a 2001. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából
kezeli.
Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
A Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a
személyes adatok nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra
hozatalhoz a hozzájárulásod szükséges.
A Marketinger az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
olyan személyes adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a számlázás
céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A fentieken felül a
szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük azon személyes adataidat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Marketinger
a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása
hatékonyságának növelése, az igénybe vevőknek címzett elektronikus hirdetés vagy
egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe
vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.
Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan
biztosítjuk, hogy a szolgáltatásunk hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek
címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalmat eljuttassuk, piackutatás
céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe vevő ugyanakkor
bármikor megtilthatja, amelyre 7 munkanapon kerül sor.
A szolgáltatás igénybe vételével, regisztrálással hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy
az együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adataidat
átadjuk mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére mi is jogosultak vagyunk.

Amennyiben az adatkezelési jog valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a
harmadik felet értesítjük.
Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltatásunkat igénybe vevők adatait
töröljük. Biztosítjuk azt, hogy amikor a szolgáltatásunkat igénybe veszed az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az
igénybevétel során bármikor megismerheted, hogy mely adatkezelési célokból mely
adatfajtákat kezeljük.

Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a
szükséges és elégséges adatok hiányában a Marketinger az érintett megrendelő
megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e
szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni a szükséges
és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel
kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése
nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása,
vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű
és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a Marketinger, és a
szolgáltatóval együtt működő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a
részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint
ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által
előírt, meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére elektronikus
hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető
tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb
elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti
igényét bejelentheti.
Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink esetében bizonyos
időközönként tájékoztató célú leveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális
ajánlatainkról stb. Amennyiben nem szeretnétek az ilyen promóciós leveleket a
továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékodat nem jelezted, lemondhatod
azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás
igénybevételét kezdeményezted.
A regisztrációval, mint megrendelő elismered, hogy a Marketinger adatkezelési
szabályait megismerted, és elfogadtad, és az abban meghatározott nyilatkozatokat
megtetted, illetve a regisztrációd az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
Vállaljuk, hogy amennyiben bármilyen módon változtatnánk a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elveken és gyakorlaton, ezekről a változásokról előzetesen
értesítjük weboldalunk látogatóit, hogy mindig pontosan és folyamatosan ismerjétek a
marketinger.eu egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a
ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a
felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és
céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek
felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az
új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő
kezeléséhez.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a
személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtünk és természetes személlyel nem
hozhatók kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes
adatnak, melyeket úgy gyűjtünk, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható
személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes
személlyel.
Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és
nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta
összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást
követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel
személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi
kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre,
minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a
biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind
az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek
hozzá.
Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt
szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli
gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes
adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges
ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői,
vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen
felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem,
ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Érintettek jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével - törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelői tájékoztatást adunk az általunk kezelt, valamint
az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adataidról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelőként csak akkor tagadhatjuk meg, ha azt
törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a
bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi
önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme
érdekében korlátozza. Az adatkezelőként kötelesek vagyunk az érintettel a
felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az
adatkezelőként az adatvédelmi biztost évente értesítjük.
A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelőként helyesbíteni kötelesek
vagyunk.
A személyes adatot töröljük, ha:






kezelése jogellenes,
az érintett kéri,
az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:





a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelőként - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást
kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelőként kötelesek vagyunk

az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak
alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen
döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Marketinger

