Ad atvéd el mi i rányel vek
B evezető
A www.f ari an ti kvi tas.hu üz em elt etőj e (Fári An tikvi tás & Art Gal éri a , H 1111, Bud ap est, B artók B él a út 30.) - későbbi ekben Üz em el t et ő t isz t el et ben t artj a a sz em él yes adat ok védel m éhez fűződő alkot mán yos
al apj ogot , am el y sz eri nt mi ndenki m aga rendel kezi k személ yes adat ainak
fel t árás áról és fel hasz nál ásáról. A websi t e hasz nál at a köz ben a l át ogatókról
és regiszt rált felhasz nálókt ól gyűj t öt t adat okat az www.fari an ti kvitas.hu
s emm il yen harmadi k féll el nem osztj a meg, n yi l vánosságra nem hozz a.
A w eb si te -on gyű jtött adatok :
Ál t al ános adat gyűj t és: az Üz em elt et ő aut om ati kusan gyűj t anonim
i nform áci ókat ol dal ainak l át ogat ott ságáról , a l át ogat ások sz ám áról és
gyakori s ágáról . – Regisztráci ó: az ol dal kereskedelm i sz ol gál t at ásai a
regi sz t ráció kit öl tése ut án vehet ők igén ybe, m el y során a követ kez ő
sz em él yes adat ok megadása köt el ező: e -m ail cím , név, t el efonsz ám , l akcím .
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Az ad atok k ezel ése, f eld ol gozása és továbbí tása:
Az Üz em elt et ő kizáról ag a websit e üz em el t et éséhez szükséges c élokra
hasz nálj a az előz ő pont ban m eghat ározott ál t al ános és sz em él yes adat okat,
az okat s em mil yen harm adi k féll el nem oszt j a m eg. Az adat ok fel hasz nál ása a
követ kező el vek sz eri nt t ört éni k:
Az előz ő pontban m eghat ároz ot t ált al ános adat ok kiz áról ag az Üz e m el t ető
ál t al el érhet őek, az inform ációk kiz áról ag össz evont an, egyé nek sz eri nt nem
az onos ít ható m ódon kerül nek fel dol goz ásra és st at isz ti kai célokat sz ol gál nak.
A koll ekt ív adatok el emz ése segít séget nyúj t a l átogat ók érdekl ődésének
fel m érés éhez , a szolgá l t at ások i gén y sz eri nt i fej l esz téséhez. – A regi szt ráci ós
adatok
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n yom onkövet het őségét sz ol gál j ák. A vásárló adat ait az Üz em el et ő át adj a a
rendel ést t elj esít ő partnernek, akik ez en adat védelmi n yi l at k oz atban
fogl alt aknak m egfelel ően szi gorúan bizal m asan kez eli k azokat , betartva az
ös sz es
vonatkoz ó
törvényi
előírás t.

Az ad atok min ősége és bi ztonsága:
Az Üz em elt ető az al ábbi l ehetőségeket kínálj a a vásárl óktól gyűj t ött
sz em él yes adatok pont osságának é s bizt onságának fennt art ásához:
Az Üz emelt ető mi nden szükséges l épést m egt esz, hogy bi zt osít sák az adat ok
bizt ons ágát – mi nd a hálóz ati komm uni káci ó (onl ine adat kez elés) során, mi nd
az adat ok t árol ása, őrz ése (offl ine adat kez el és) során. Az adatokhoz kiz áról ag
az il l et ékes m unkat ársak férhet nek hozz á.
Az érin tettek jogai és érvényesí tésük :
A törvényi el őí rásoknak m egfel el ően az éri nt et t eknek, az az az
www.fariantik vi tas.hu oldalon rendel ést l eadott felhasználóknak j oguk van
t áj ékozt at ást kérni adat aikró l , azokat m egvált ozt atni ill etve t örölni a
rendszerből.
RÉS ZL ETE S ADAT KE ZELÉS I S ZABÁL YZAT

Az adat védel em külö nösen fontos pri orit ást él vez a Fári An ti kvi tás & Art
Gal éria vez et ésében. Az Fári An tikvi tás & Art Galéri a int ernetes
ol dal ai nak hasz nál ata nem köt öt t sem mil yen sz em él yes a dat közl éséhez ; ha
az onban az adatköz lő weboldalunkon keresz tül speci áli s váll al ati
sz ol gál t at ásokat kíván használni, a sz em él yes adat ok fel dol goz ása
sz üks éges sé válhat . Ha a sz em él yes adat ok fel dol goz ása szükséges, és ni ncs
t örvén yi al apj a az il yen fel dol goz ásnak, ált al ában az éri nt e tt ől kapunk
hozz áj árul ást .
A sz em él yes adat ok feldol gozása, mint pél dául az adat al any neve, cím e, e m ail cí m e vagy t el efonsz ám a mi ndig össz hangban van az ált al ános
adatvédel mi sz abál yz at t al (GDP R ) és az orsz ágspecifikus adat védel emnek
m egfel el ően rendelet a Fári Antik vi tás & Art Gal éria sz ám ára. Ez en
adatvédel mi nyi l at koz at segí tségével vál l al koz ásunk sz eret né táj ékozt atni a
nagyköz önséget az ál t al unk össz egyűj t ött , fel hasz nál hat ó és feldol goz ott
sz em él yes adat ok t erm ész et éről , hatóköréről és célj áról. Ez enkívül az
adat al anyokat ez en adatvédelm i n yi lat kozatt al t áj ékozt at j ák azokról a
j ogokról, am el yekre j ogosult ak.

Az adat kez elő, a Fári An tik vi tás & Art Galéria sz ámos t echni kai és
sz ervez et i int ézkedést haj tott végre a webol dal on fel dolgoz ott sz em él yes
adatok l egt elj esebb védel m ének bizt osítása érdekében. Azonban az int ernet
al apú adat át vi t el ekben el vil eg biztonsági hi án yosságok lehetnek, í gy az
absz ol út védel em nem bizt osít hat ó. Emi att mi nden adat közlő sz em él y
sz abadon t ovábbít hat sz em él yes adatokat fel énk m ás esz közökkel, pl.
t el efonon.
1. Fogalommegh atározások
A Fári An tikvi tás & Art Gal éri a adat védel mi nyi l at koz at a az európai
j ogalkot ó ált al az ált al ános adatvédel mi rendel et (GDPR ) el fogadására
hasz nált ki fej ez éseken al apul . Adatvédel mi nyi l at koz atunknak ol vashat ónak
és ért het őnek kell lennie a nagyköz önség sz ám ára, val am int ügyfel ei nk és
üzl et i part nerei nk sz ám ára. Ennek biz tosí t ása érdekében el ősz ör m eg kell
m agyaráz nunk a hasz nált t erm inol ógi át .
Ebben az adatvédelmi n yi l atkoz at ban többek köz öt t a követ kez ő ki fej ez éseket
hasz nálj uk:
a) S zemél yes adatok
Sz emél yes adat ok: az onosít ott vagy a z onosít ható t erm észet es sz em él yre
("adat al an yra") vonat kozó i nform áci ók. Az azonosí that ó t erm ész et es sz em él y
az , aki közvetl enül vagy közvetve az onosít hat ó, különösen egy az onosít óval,
pél dául névvel , az onosí tósz ám m al , hel ya datt al, onl ine a zonosí tóval vagy e gy
vagy t öbb, a fizi kai , él et t ani, genet ikai, m ent áli s, gaz dasági , kul turál is vagy
t árs adalmi i denti t ását .

b ) Az adatal an y
Az adat al an y m i nden az onosít ot t vagy az onosít ható t erm ész et es sz em él y,
aki nek sz em él yes adat ai t a feldol goz ásért fel elős adat fel dol goz ó dol gozz a
fel .
c) Fel dolgozás
A fel dol goz ás mi nden ol yan m űvel et vagy m űvel et csoport , am el yet sz emél yes
adatokon vagy sz emél yes adatokon keresz tül, akár autom atiz ál t módon, akár
gyűj t és , rögz ít és, szervez és, st rukt urál ás, t árol ás, a dapt ál ás vagy m ódosí t ás,
vis sz an yerés, konzult áció, fel hasz nál ás, át ruház ás, t erj eszt és vagy m ás
m ódon tört énő hozz áférhetővé t ét el , össz ehangol ás vagy kom bi náci ó,
korl átoz ás, t örl és vagy m egsem mi sí tés.
d ) A f eld ol gozás k orl átozása
A feldol goz ás korl át oz ása a t árolt sz em él yes adat ok m egjel öl ése azz al a
cél l al , hogy a j övőben a fel dol goz ásukat korl át ozz ák.

e) Profil ozás
A profil ol ás a sz em él yes adatoknak a t erm ész et es sz em él yre vonat koz ó egyes
sz em él yes sz em pontok ért ékel ésére szolgál ó sz em él yes adatok f el hasz nál ás át
m agában fogl al ó sz em él yes adat ok aut om at iz ált fel dol goz ását j el enti ,
különös en a t erm ész et es sz em él y m unkahel yi t elj esí tm ényére, gaz dasági
hel yz et ére, egészségére, sz em él yes preferenci ái ra vonatkozó sz emponto k
el emz és ére vagy m egj ósol ására , érdekek, megbíz hat óság, visel kedés,
hel ys zí n vagy m oz gások.
f ) Ps eudonosí tás
A psz eudonosí t ás a sz em él yes adat ok feldol goz ása ol y m ódon, hogy a
sz em él yes adat ok többé nem hasz nál hatók fel további adat ok felhasznál ás a
nél kül , fel t éve, hogy ez eket a ki eg észít ő i nform áci ókat kül ön t árolj ák, és
t echnikai és sz ervez ési int ézkedések hat ál ya al á t art oznak annak
bizt os ít ás ára, hogy hogy a sz em él ye s adatokat nem az onosít ott vagy
az onos ít ható t erm ész et es sz em él ynek t ulaj doní tj ák.
g) A f eldolgozásért f el elős ad atk ezel ő vagy ad atk ezel ő
A fel dol goz ásért felel ős adat kez el ő vagy adat kez el ő a t erm ész et es vagy j ogi
sz em él y, hat óság, ügynökség vagy e gyéb sz erv, am el y eg yedül vagy m ásokkal
köz ös en m eghat ározz a a sz em él yes adatok fel dol goz ásának cél ját és
esz köz eit ; am enn yi ben az il yen fel dol gozás célj ait és eszköz ei t az uni ós vagy
a t agáll am i jog hat ározz a m eg, az adat kez el ő vagy a kinevezésére vonatkozó
különl eges krit érium ok uni ós vagy t agáll ami jogsz abál yok sz erint
bizt os ít hat ók.
h ) A datf el dolgozó
Az Adat fel dol goz ó term ész et es vagy j ogi sz em él y, hatóság, ügynökség vagy
egyéb s z erv, am el y az adatkez el ő nevében fel dol gozz a a sz em él yes adat okat.

i ) Cí mzett
A kedvezm ényez et t t erm ész et es vagy j ogi sz em él y, hatóság, ügynökség vagy
m ás sz er v, am el yhez a sz em él yes adatokat n yi l vánosságra hozz ák,
függet l enül at tól , hogy harm adi k fél vagy sem . Az ok a hatóságok azonban,
am el yek az uni ós vagy a t agál l ami jogsz abál yokkal össz hangban egy adott
vizs gál at keret ében sz em él yes adatokat kaphat nak, nem t eki nt hetők
cí mz ett eknek; ez eknek az adat oknak az em lít ett hatóságok által i fel dol goz ása
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j) Harmadi k f él
Harm adi k fél t erm ész et es vagy j ogi sz emél y, hat óság, ügynökség vagy sz erv,
ki véve az éri nt ett et , az adatkez előt, a fel dol goz ót és az okat a sz em él yeket ,
aki k az adat kez el ő vagy a fel dol goz ó közvet l en felügyel et e al att sz em él yes
adatok feldol goz ására j ogosul tak.
k ) En ged él yezés
Az adat al an y bel eegyez ése mi nden ol yan sz abadon adot t, konkrét, t áj ékozott
és egyért el m ű m egjel öl és, am el yre az éri nt ett kívánj a, hogy n yi l at koz att al
vagy e gyért el m űen m egerősít ő csel ekvéssel egyet ért ést j el ent a vele
kapcsol at os sz em él yes adat ok fel dol goz ásával kapcsol atban.
2. Az adatk ezelő n eve és cí me
Az ál t al ános adatvédelm i rendel et (GDPR ), az Európai Uni ó t agál l am ai ban
érvén yes adatvédelm i jogsz abál yok és az adat védel em re vonat koz ó egyéb
rendel kez ések t ekintet ében az adat kez el ő:
Fári An ti kvitás & Art Gal éria
H -111 1 B udap est
B artók B éla ú t 30.
T el efon : +36 309440114
E -mail : inf o@fari an ti kvi tas.h u
Webold al : www.f ari an ti kvitas.h u

3. Által án os adatok és inf ormációk összegyű jtése
A Fári An tikvi tás & Art Gal éri a honl apja ál t al ános adatokat és
i nform áci ókat gyűj t össz e, am ikor az érint et t vagy az aut omat iz ált rendsz er
fel hí vj a a weboldalt . Ez az ált al ános adat és inform áci ó t árolódi k a kisz ol gáló
naplófáj lj ai ban. A gyűj t ött (1) hasz nál t böngésző tí pusok és verzi ók, (2) a
hozz áférési rendsz er ál tal használt operáci ós rendsz er, (3) a weboldal,
ahonnan egy hozz áférési rendsz er el éri honl apunkat (ún. R eferr erek), (4) (6)
az i nt ernet es protokoll cím ét (IP -cí m ), (7) a hozz áférési rendsz er
i nt ernet szol gál t at ój át , val am int (8) az egyéb hasonló adat okat és i nform áci ó,
am el yet az informáci ót echnol ógi ai rendsz erünk ell eni t ám adások eset én
hasz nál hatunk.
Ez en ál t al ános adatok és i n form áci ók felhasz nál ása során a Fári Antik vi tás
& Art Gal éri a nem von l e követ kezt et éseket az éri nt ett ről . Ez ekre az
i nform áci ókra i nká b b az ért van szükség, hogy (1) hel yesen t ölt sük be
webol dal unk t art al mát , (2) opt im al iz álj a webol dal unk t art al mát és hi rdet ését,

(3) bizt os ítsa i nformat ikai rendsz ereink és honl ap -t echnológiánk hosszú t ávú
él etképes ségét , és (4) a bűnül döz ési hat óságoknak a sz ám ítógépes t ám adás
es et én bünt et őel j áráshoz szükséges i nform ációkkal kel l rendel kezniük. Ez ért
a Fári Antik vi tás & Art Gal éri a st ati szt ikail ag el emzi az anonim módon
gyűj t öt t adat okat és i nform ációkat , azz al a cél l al, hogy növelj ük
váll alkoz ásunk adatvédel mi és adat biz tonságát, és biz tosítsuk az ált al unk
fel dol goz ott sz em élyes adat ok opti m áli s sz intű védelm ét. A kisz ol gál ó
naplófáj lj ai nak névtel en adat ai külön -kül ön t árolódnak az adat al any ál t al
bizt os ít ott össz es szem él yes adat ról .
4. Regi s ztráció h onl apu nkon
Az adat al an ynak l ehet ősége van arra, hogy a sz em él yes adat ok felt ünt et ésével
regi sz t rálj on az adatkez elő honl apj án. Mel y sz em él yes adat okat t ovábbít anak
a adatkez el őnek a bej egyz éshez hasz nált m egfel el ő bem enet i m asz k
s egí ts é gével. Az adat al any ál t al bevitt sz em él yes adat okat kiz áról ag az
adatkez elő belső hasz nál at ra és saj át célj ai ra gyűj t i és t árolja. A adatkez elő
kérhet i egy vagy t öbb adat fel dol gozó (pl. C som agszol gál at ) át vi t el ét , am el y
sz em él yes adatokat is fel hasz nál , be lső cél ra, am el y a adat kez el őnek
t ul ajdonít hat ó.
Az adat kez el ő honl apj án t ört énő regisz t ráci óval az i nt ernet sz ol gált ató (IS P)
ál t al ki osztott és az adat al an y ál t al hasz nált és a regisz t ráci ó időpontj át is
hasz nál ó IP -cí m et is t árolj a. Ez en adatok t árol ása hát t érbe szorul , hogy ez az
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vis sz aél éssz erű használ at át, és sz ükség eset én l ehetővé t együ k az el követ ett
bűncs el ekmén yek ki viz sgál ását. Em i att az adat ok t árol ása szükséges a
adatkez elő bizt osít ásá hoz. Ez eket az adat okat nem továbbí tj ák harm adik
sz em él yeknek, ki véve, ha t örvényi köt el ez ett ség t erheli az adatok át adását,
vagy ha az át ruház ás bünt et őelj árás célj át sz ol gál j a.
Az adat al an y n yi l vántart ásba vét el e - a sz em él yes adatok önkéntes
m egj elöl ésé vel - lehetővé t esz i az adatkez elő sz ám ára, hogy ol yan
adatt art alom t art almat vagy sz ol gált at ásokat kí nál jon, am elyek ki z áról ag a
regi sz t rált fel hasz nál ók szám ára a sz óban forgó ügy j ell ege m i att aj ánl hat ók
fel . A regi szt rál t sz em él yek bármi kor m egvál toz t a t hatj ák a regi sz t rál ás során
m egadot t sz em él yes adat okat, vagy t el jesen töröl heti k őket az adatkez el ő
adat ál lom án yából .
Az adat kez el ő mi nden esetben kérésre t áj ékozt at ást ad mi nden egyes
adat al anynak arról, hogy m il yen sz emél yes adatokat t árol az éri nt ett r ől.
Ez enkí vül az adat kez el ő az érint ett kérésére kij aví tj a vagy t örli a sz em él yes
adatokat , am ennyi ben nincsenek köt el ez ő t árol ási köt el ez ett ségek. E
t eki nt etben az adatkez el ő al kal maz ot t ai t elj es körűen el érhet őek az érint ett
sz em él y s z ám ára.
6. Hí rl evé l -követés
A Fári An ti kvi tás & Art Gal éria hí rl evel e úgynevezet t n yom követő
képpont okat t art almaz . A nyom követ ő pix el egy i l yen e -m ail be ágyaz ott
m ini at űr grafi ka, am el yet HTML form átumban kül denek a naplófáj lok

rögzí t és ére és el emzésére. Ez l ehetővé tesz i az onl ine m arke t ing kam pán yok
s ikerének vagy kudarcának st ati szti kai el emz ését . A beágyaz ott nyom követ ő
képpont al apj án a Fári An tik vi tás & Art Gal éri a feltűni k, hogy e g y adot t
sz em él y n yi t ott -e e-m ailt , és az e -mai lben l évő li nkeket az éri nt ett ek
fel hí vt ák -e. A hí rl evel ekben sz erepl ő követési képpont okban össz egyűj t ött
sz em él yes adat okat a z adatkez elő t árol ja és el emzi annak érdekében, hogy
optim aliz ál j a a hí rlevél sz áll ít ását, és m ég jobban i ll eszkedj en a j övőbeli
hí rl evel ek t art al m ához az adat al any érde kei hez . Ez eket a sz em él yes adat o kat
nem t ovábbítj ák harm adi k félnek. Az adat al an yok bárm ikor vissz avonhatj ák
a kett ős opt -i n elj árással ki adott , a külön enged él yt . A vissz avonást követ ően
az adatkez elő t örl i ez eket a sz em él yes adatokat . A Fári An ti kvi tás & Art
Gal éria autom ati kusan vi ssz avonást vár a hí rl evél átvétel ét ől .

7. Kap cs ol atf el vétel a h onl ap on k eresztül
A Fári An tik vi tás & Art Gal éri a honlapj a ol yan inform áci ókat t art alm az ,
am el yek l ehetővé t esz ik a gyors el ekt roni kus kapcsol at felvét elt , val ami nt a
vel ünk val ó köz vet len komm uni káci ót , am el y t art alm azz a az ú gynevez ett
el ekt ronikus l evél (e -m ail cí m) ált al ános cím ét is. Ha az adat al an y e -m ai l en
vagy kapcsol at i űrlapon keresz tül kapcsol atba l ép a z adat kez el ővel, az
adat al any ál t al továbbított sz em él yes adat ok aut om at ikusan t árolódnak. Az
adatkez elő ált al önként e s al apon t ovábbít ot t sz em él ye s adat okat az
adat fel dol goz ás vagy az adat kez el és céljából tört énő t árol ás cél j ából t árol j ák.
A sz em él yes adat ok harm adik fél nek nem t ört énnek át adásra.
8. Megjegyzések (kommen t) funk ció a b logon és h on lap on
A Fári An tik vi tás & Art Gal éria fel aj ánl j a a fel hasz nál óknak, hogy az egyes
bl og-hozz ászól ásokra vonatkoz óan egyedi m egj egyz éseket hagyj anak eg y
bl ogon, am el y a adat kez el ő honl apj án t al ál hat ó. A bl og egy i nt ernet al apú,
n yi l vános an hozz áférhető port ál, am el ye n kereszt ül egy vagy t öbb bl og ger
vagy web -bl ogger nevű em ber í rhat ci kkeket , vagy gondol atokat í rhat
úgynevez et t bl ogbejegyz ésekben. A blogbej egyz ésekhez által ában harm adik
fel ek szólnak komment el nek, hozz ász ól ások form áj ában.
Ha az adat al an y megj egyz éseket fűz a weboldalon közz étet t bl oghoz , az
adat al any ész revét elei t i s m egőrzi és közz ét eszi , val ami nt az adat al any ál t al
ki vál asz tott komm ent ár időpontj ára és a felhasználó (álnevére) vonatkoz ó
i nform áci ókat. Ez enkí vül az i nt ernet szol gál t at ó (IS P ) ált al az adat al an yhoz
rendel t IP -cí m et szint én napl ózz a. Az IP -cí m tárol ása biztonsági okokból
t ört éni k, és abban az eset ben, ha az érint et t sérti a harm adi k fel ek j ogait,
vagy az il l egális t artal m akat egy adot t megj egyz ésen keresz tül t esz i közz é. E
sz em él yes adatok t árol ása ez ért az adatkez elő saj át érdeke, hogy j ogsért és
es et én m ent esül jön. Az össz egyűj t öt t sz em él yes adat okat nem adj ák át
harm adik félnek, ki véve, ha az át ruház ást t örvén y í rj a elő, vagy az adatkez el ő
védel m e célj át szol gál j a.
9. A s zemélyes ad atok rutin törl ése és b lok kolása

Az adat kez el ő az adat al any sz em él ye s adat ai t csak a tárol ás cél j ának
el érés éhez szükséges i dő al att dol gozz a fel és t árol j a, vagy am ennyi ben azt
az európai j ogalkotó vagy m ás törvén yhoz ók ol yan j ogsz abál yokban vagy
j ogsz abál yokban bizt osít j ák, am el yek az a datkez előre vonat koz nak. Ha a
t árol ási cél nem alkalm az hat ó, vagy ha az európai j ogalkotó vagy m ás
i ll et ékes t örvén yhoz ó ál t al m eghat ározott t árol ási idő l ejár, a sz em él yes
adatokat a jogsz abál yi el őí rásoknak megfel el ően rendsz eresen blokkol j ák
vagy t örl ik .
1 0 . Az érin tett jogai
a) A vi ss zai gazol ás joga
Az európai j ogal kot ó ál t al mi nden érint et tnek j oga van ahhoz, hogy az
adatkez előtől m egkaphassa annak m egerősí t ését, hogy az őt éri nt ő sz em él yes
adatokat fel dol gozz ák -e vagy sem . Ha az adat al an y él ni kí vánj a e
m egerősí t ési
joggal ,
bármi kor
felvehet i
az
ada tkez el ő
bárm el y
al kal m azottj át.
b ) H ozzáf érési jog
M inden j ogal an ynak j oga van ahhoz , hogy az európai jogal kot ó m egkaphassa
az adat kez el őtől az ált al a t árolt sz em él yes adat ai ról és az i nform áció
m ásol at áról sz ól ó ingyenes i nform ációkat . Ez enkívül az euró pai irán yel vek
és rendel et ek az érint et t sz ám ára bizt osí tj ák az al ábbi i nform ációkhoz való
hozz áférést:
A f eldolgozás cél ja;
Az érin tett személyes adatok kategóriái ;
a címz ett ek vagy a címz ett ek kat egóri ái, akiknek a szem él yes adat ait
n yi l vános ságra hozt ák vagy fogj ák nyi l vánosságra hoz ni , kül önösen a
harm adik orsz ágokban vagy nem zetközi sz ervez et ekben rész esülők; ahol
l ehet s éges, a t ervez et t i dősz akot, am el yre a sz em él yes adatokat t árolj ák, vagy
ha ez nem l ehetséges, az em lít ett i dősz ak m eghat ároz ására h asz nált
krit éri um ok; az adatkez előnek a sz em él yes adatok j avít ásával vagy t örl ésével
kapcsol at os kérése, il l et ve az adat al an y sz em él yes adat ai nak fel dol goz ásának
korl átoz ása, i ll et ve az i l yen fel dol gozás el l en ki fogás kérése; a panasz
ben yúj t ás ának j ogát a fel ügyel et i hatósághoz ; ahol a sz em él ye s adat okat nem
gyűj t ik az adat al anyról, mi nden rendelkez ésre áll ó inform áció forrásukról; a
GDPR 22. ci kkének (1) és (4) bekezdésében emlí t et t aut om atiz ált
dönt éshoz at al , i deértve a profil alkot ást is, és l egalábbi s e z ekben az esetekben
az ért el m ezhető l ogi kával kapcsol at os l énye ges i nform áci ók, val am int a
m egvalósí t ás j el entősége és t ervez et t következm én yei i l ye n feldol goz ás az
éri nt ett sz ám ára. Továbbá az érint ett nek joga van ahhoz, hogy i nform ációt
sz erezz en arról, hogy a sz em él yes adat okat át ruház t ák -e egy harm adi k
orsz ágra vagy eg y n emz etközi sz ervez etre. Ebben az esetben az éri nt et tnek
j oga van t áj ékozt atni az át ruház ással kapcsol at os m egfel el ő bizt osít ékokról.

Ha egy adat al an y i gén ybe kívánj a venni e hozz áférési jogot , bármi kor
fel veheti a kapcsol atot az adat kezelő bárm el y al kal maz ot tj ával .
c) A h el yesbí tésh ez való jog
M inden egyes érintet tnek j oga van az európai jogal kotó sz ám ára, hogy
i ndokol atl an késedel em nélkül m egkaphassa az adatkez előt ől az őt éri ntő
pont at l an sz em él yes adatok hel yesbí t ését . A fel dol goz ás célj ait fi gyel em be
véve az éri nt et tnek joga van ahhoz, hogy hi án yos sz em él yes adatokat töltsön
ki , bel eértve ki egész ít ő nyi l at koz atot is. Ha az adat al an y ez t a j ogot
hel yes bít ésre kívánj a hasz nál ni , bárm i kor fel vehet i a kapcsolatot az
adatkez elő bárm el y al kal m azottj ával .
d ) T örl és i jog (" Jog, h ogy elf el ejtsen ek" )
M inden adat al an ynak az európai jogal kot ó ált al ráruház ot t j oga van ahhoz ,
hogy az adatkez előt ől i ndokol atl an késedel em nél kül m egkaphassa az őt
éri nt ő sz em él yes adat ok t örl ését, és az adat kez el ő köt el es a szem él yes adat ok
t örl és ét i ndokol atl an késedel em nél kül véghez vi nni , am enn yi ben az alábbi
i ndokok egyi ke fennál l, am int a fel dol goz ás nem sz ükségsz erű.
A sz em él yes adatok m ár nem sz ükségesek az össz egyűj t öt t vagy m ás m ódon
fel dol goz ott cél okhoz képest. Az adat al an y vi ssz avonj a az engedél yt , am el yre
a fel dol goz ás a GDPR 6. cikke (1) bekez désének a) pontj a vagy a GDP R 9.
ci kke (2) bekezdésének a) pontj a al apj án t ört éni k, és ha nincs m ás jogal ap a
fel dol goz áshoz.Az adat al any ki fogásol ja a GDP R 21. ci kkének (1) bekezdés e
sz erinti fel dol goz ást, és a feldol goz ásra vonat koz óan ni ncsen n yom ós, j ogos
i ndok, vagy az adat al an y a GDPR 21. ci kkének (2) bekezdése sz erinti
fel dol goz ás t árgyát képezi .A sz em él yes adatokat j ogell enesen fel dol gozt ák.A
sz em él yes adat okat töröl ni kell az uniós vagy t agál l ami j ogszabál yok sz eri nti
j ogi köt el ez et tségnek val ó m egfelel éshez , am el yre az adat kez elő
vonat koz ik.A sz em él yes adat okat a GDPR 8. ci kkének (1) bekez désében
em lít ett inform áci ós t ársadal om biz tosít ási szol gált at ásokkal kapcsol at ban
gyűj t öt t ék össz e. Ha a fent i okok egyi ke érvén yes, és az adat al any a Fári
An tik vi tás & Art Gal éri a ál t al t árolt sz em él yes adatok t örl ését kéri,
bármi kor fel vehet i az adat kez el ő bárm ely al kal m azottj át. a Fári An ti kvi tás
& Art Gal éri a al kal m azott ai hal adéktal anul gondoskodnak arról , hogy a
t örl ési kérel m et hal adéktal anul bet art sák.
Am enn yi ben az adatkez elő sz emél yes adat okat nyi l vánosságra hoz ot t és a 17.
ci kk (1) bekez dése ért elm ében köt el es t örölni a sz em él yes adat okat, az
adatkez elő - a rendel kez ésre áll ó t echnol ógi át és a végrehaj t ás költ ségeit
fi gyel em be véve - éssz erű l épéseket t esz , bel eért ve a t echnikai int ézkedéseket
i s. a sz em él yes adatok feldol goz ását végz ő adatkez el ők, aki ket az adatkez el ő
kért e az il yen adat kez el őktől az il yen sz em él yes adat okra m ut ató li nkekről ,
m ásol at okról vagy az ok m ásol ásáról, am enn yi ben a fel dol goz ás nem
sz üks éges . A Fári An ti kvi tás & Art Galéri a al kalm az ot t ai egyedi eset ekben
gondos kodnak a sz ükséges i nt éz kedésekről.

e) A f eld ol gozás k orl átozásán ak joga
M inden egyes érint ett nek joga van ahhoz, hogy az európai j ogal kot ó
m egkaphassa az adat kez el őt ől a feldolgoz ás korl át oz ását, ha az al ábbi ak
egyi ke érvényes:
A szem él yes adat ok pont osságát vit atj a az érint ett , egy olyan i dősz akra,
am el y l ehet ővé tesz i az ad atkez elő sz ám ára a sz em él yes adat ok
pont os s ágának el l enőrz ését .
A fel dol goz ás jogell enes, és az adatalan y t i l t akozi k a szem él yes adat ok
t örl és ével és a kérésekkel sz emben a hasz nál at uk korl átoz ása hel yet t .
Az adat kez el őnek többé ni ncs sz üksége a sz em él yes adatok feldol goz ás
cél j ából tört énő fel dol goz ására, de az adat al an y az ál lít ól agos jogi
követ el és ek l ét rehozására, gyakorl ásához vagy védel m éhez sz ükséges.
Az adat alan y ki fogásol t a a GDPR 21. ci kkének (1) bekez dése sz eri nti
fel dol goz ást, annak el l enőrz éséi g, hogy az adat kez el ő jogsz erű okok
fel ül bí rál j ák -e az érint et t sz em él yét .
Ha a fent em lí tett fel t ét el ek egyi ke t elj esül , és az adat al any kérni kívánj a a
Fári An tik vi tás & Art Gal éria ált al t árolt sz em él yes adat ok fel dol goz ásának
korl átoz ását , bárm ikor felvehet i a kapcsol at ot az adatkez elő bárm el y
al kal m azottj ával . A Fári An tik vi tás & Art Gal éria al kalm az ot tj a
m egsz ervezi a feldolgoz ás korl át oz ását .
f ) Az adatok hord ozh atóságának joga
M inden egyes éri nt ett nek az európai j ogalkotó ált al bizt osít ott joga van hogy
m egkapj a az őt érintő sz em él yes adat okat , am el yet az adatkezel őnek nyúj t ott,
s t rukt urált , ál t al á nosan hasz nált és gépi l eg ol vashat ó formában. Joga van
arra, hogy ez eket az adat okat egy m ásik adat kez előnek át adja anélkül , hogy
akadál yoz ná az adat kez el őt , am el yhez a sz em él yes adatokat m egadt ák,
am enn yi ben a fel dol gozás a 6. ci kk (1) bekez désének a) pon tj a sz eri nti
hozz áj árul áson al apul a GDPR -t vagy a GDPR 9. ci kke (2) bekez désének a)
pontj át vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontj a szeri nt i sz erződést,
és a feldol goz ást autom at iz ált m ódon végz i k, am enn yi ben a fel dol goz ás nem
sz üks éges köz fel adat ot ell átó fel adat ell át ásához vagy az adat kez el őre
ruház ott hatósági jogkör gyakorl ása során.
Ez enkí vül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése sz erinti adat át adáshoz val ó
j ogának gyakorl ása során az éri nt ettnek j oga van ahhoz, hogy a sz em él yes
adatok köz vet lenü l az egyi k adat kezelőtől a m ásiki g t ovábbí that ók l egyenek,
am enn yi ben ez t echnikai l ag kivit el ezhet ő, és ami kor i lyen hát rán yosan
befol yás ol j ák m ások jogait és sz abadságai t. Az adat átvit elhez való j og
érvén yes í t ésére az adat al any bárm i kor fel veheti a Fári Antik vi tás & Art
Gal éria m unkat ársait .
g) A kifogás joga
Az európai j ogalkotó m inden éri nt ett szám ára bizt osí tj a a jogot arra, hogy
s aj át hel yz et ére vonat kozó okokból bárm ikor az e) vagy f) pontj án al apuló

sz em él yes adat ok fel dol goz ására kifogást em elj en) a GDPR 6. ci kk ének (1)
bekez dés e al apj án. Ez vonatkozi k az e rendel kezéseken alapuló
profi l al kot ásra i s. A Fári An tik vi tás & Art Gal éria a ki fogás eset én a
t ovábbi akban nem kez eli a sz emél yes adat okat, ki véve, ha az
adat fel dol goz ásra vonatkozó kénysz erítő j ogos i ndokokat biz on yí t anánk ,
am el yek fel ül bí rálj ák az éri nt ett ek érdekeit , jogait és sz abadságait , ill etve
j ogi áll ít ások. Ha a Fári An ti kvitás & Art Gal éria a sz em él yes adat okat
köz vetl en m arket ing célokra dol gozza fel , az érint ett nek bárm ikor j ogában
ál l az őt érintő sz em él yes adat ok fel dol goz ásá ért. Ez ol yan m ért ékű
profi l al kot ásra vonat kozik, am el y a z i l yen köz vetl en m arket inghez
kapcsolódi k. Ha az adat al any ki fogásolja a Fári An ti kvitás & Art Gal érát
a di rekt m arketi ng cél ú fel dol goz ásra, a Fári An tik vi tás & Art Gal éri a nem
fogj a t ovább fel dol gozni a sz em él yes adat okat e cél ból.
Ez enkí vül az adat alan ynak j oga van saját hel yz et ére hivatkozva ki fogásol ni
a Fári Antik vi tás & Art Gal éri a sz ám ára őt éri nt ő sz em él yes adat ok
fel dol goz ását t udomán yos vagy t ört éneti kut at ási célból , vagy st at isz ti kai
cél okra a 89. ci kk (1) bekezdését , ki véve, ha az adat fel dolgoz ás köz érdekű
fel adat elvégz éséhez szükséges. A ki fogás j oga gyakorl ása érdekében az
adat al any kapcsol atba l éphet a Fári An tik vi tás & Art Gal éria mi nden
al kal m azottj ával . Ez enkí vül az adat alan y az i nformációs t ársadal omm al
ös sz efüggő sz ol gáltat ások hasz nál at ával összefüggésben és a 2002/58 / EK
i rányel v
rendel kezéseit ől
függet l enül
sz abadon
fel hasz nál hat j a
az
aut om at iz ált esz közökkel sz embeni , a műsz aki el őí rásokkal sz embeni j ogát.
h ) Au tomati zál t egyéni d ön tésh ozatal , b el eértve a p rofi lal kotást is
M inden egyes éri nt et tnek az európai j ogal kotó ál t al bizt osított j oga van arra,
hogy ne kiz áról ag olyan aut om atiz ál t feldol goz áson al apuló dönt ést hozzon,
am el y ki z áról ag az autom at izált fel dol goz áson al apul , bel eért ve a
profi l al kot ást i s, amel y j oghat ással j ár a z őt éri nt ő j oghat ással sz emben, vagy
has onlóan j el ent ősen éri nti őt , (1) nem sz ükséges az éri nt et t és az adatkez elő
köz ött i sz erz ődés megköt éséhez vagy t el j esít éséhez , vagy (2) az uni ós vag y
t agál l ami j ogsz abál yok nem engedélyez i k, am el yekre az adat kez elő
vonat koz ik, és am ely sz i nt én el őí rja m egfel el ő i nt éz kedéseket hoz az érint ett
j ogainak és sz abadságai nak és jogos érdekei nek védelm e érdekében, vagy (3)
nem az adat al any ex pli cit bel eegyez ésén al apul .
Ha a hat ároz at (1) az adat al an y és az adat kez el ő köz öt t i sz erz ődés
m egköt és éhez vagy annak t elj esít éséhez sz ükséges, vagy (2) az adat al an y
ki fej ez et t hozz áj árulásán al apul, a Fári An tik vi tás & Art Gal éri a m egfel elő
i nt éz kedéseket foganat osí t bizt osítj a az éri nt ett ek j ogait és sz abadságai t és
j ogos érdekei t, legal ábbi s az ad at kez el ő em beri beavatkoz ásának
m egsz erz éséhez való joga, vélem én ye k i fejt ése és a hat ározat vi t at ása.Ha az
adat al any az aut om at iz ált egyéni dönt éshoz at al ra vonat koz ó jogokat él vezi ,
bármi kor fel veheti a Fári An tik vi tás & Art Gal éria m unkatársait .
i ) Az ad atvéd el mi en g ed él y vi sszavon ására vonatk ozó jog

M inden egyes érint ett nek az európai j ogalkotó ált al biztosí tott joga van, hogy
bármi kor vissz avonja hozzáj árul ását a szem él yes adat ai fel dol gozásához . Ha
az érint ett él ni kí ván a bel eegyez és vissz avonásával, bármikor fel ve het i a
kapcsol at ot a Fári An ti kvi tás & Art Galéri a munkat ársaival .
11. A Faceb ook alk al mazására és használatára von atk ozó ad atvéd el mi
rend elk ezések
Ez en a webol dalon az adatkez el ő beépí t et t vál l al at i Facebook kom ponenseket
hasz nál . A Facebook egy közösségi hál óz at . A köz öss égi hál ózat az
i nt ernet en, az online köz össégben fol yt at ot t sz oci ál is t al álkoz ók hel ysz íne,
am el y
ál t al ában
l ehetővé
t eszi
a
felhasználók
sz ám ára,
hogy
komm uni kál j anak egym ással a vi rt uál is t érben. A közösségi hál óz at
pl at form ként sz ol gál hat a vél em én yek é s t apaszt al atok cseréj éhez , vagy
l ehet ővé t eheti az int ernet es közösség sz ám ára, hogy sz em él yes vagy üz l eti
j ell egű i nform ációkat sz ol gált assanak. A Facebook l ehet ővé tesz i a közösségi
hál ózati fel hasz nál ók sz ám ára, hogy a barát ok kérései révén m agába fogl alj ák
a pri vát profil ok l ét rehoz ását , fén yképek és hál ózatok felt ölt ését. A Facebook
üz em el t et őj e Facebook, Inc., 1 Hacker Wa y, Menl o P ark, C A 94025, Egyesül t
Ál l amok. Ha egy szem él y az Egyesül t Ál l am okon vagy Kanadán kívül él, az
adatkez elő a Facebook Ire l and Lt d., a Grand C anal Square, a Grand C anal
Harbour, Dubli n 2, Írorsz ág.
Az int ernet es ol dal egyi kének, am el y az adat kez el ő ál t al m űködt et ett , és
am el yhez egy Face book -össz et evő (Facebook bővít m én y) i nt egrál ódot t, az
adat fel dol gozó inform ati kai rendsz er ének webböngész őj e autom ati kusan
kéri, hogy t öl tse le a m egfel elő Facebook össz et evőt a Facebookról a
Facebook m odul on kereszt ül . Az össz es Facebook -bőví tm én y át t eki nt ése a
htt ps :/ /devel opers.facebook.com/ docs/ plugi ns/ cím en érhet ő el . A t echni kai
el j árás s orán a Facebook t udat ában van annak, hogy a weboldal unk mel y al ol dal át l átogatt a az adat al any.
Ha az adat al an y egys z erre j el entkez ik be a Facebook -on, a Facebook feli sm eri
az i nt ernet es oldalunkkal kapcsol atos m inden felkérést , és az i nt ernetes
ol dalunko n való t art ózkodásuk t elj es i dőt art am a al at t - m el y i nt ernet es
rész t erületünk ol dalt az adat al an y l át ogat t a. Ezt az i nform áci ót a Facebook ös sz et evőn keresz tül gyűj ti k össz e, és az érint et t Facebook -fi ókj ához
kapcsolódi k. Ha az adat al any a webol dal unkba i n t egrált Facebook gombokra
katt int, pl . a "Tetsz ik" gom bot , vagy ha az adat al any ész revét elt t esz, akkor
a Facebook m egfel el az adat al any sz em élyes Facebook felhasz nálói fiókj ával,
és t árol j a a sz em él yes adat okat .
A Facebook Facebook -on keresz tül mi ndig m eg kapj a az adat alan y honl apj áról
val ó m egl átogat ását, ami kor az adat al any e gysz erre j el ent kezi k a Facebook on a weboldalunkon val ó hí vás i dej én. Ez m egt ört énik függetlenül att ól, hog y
az adat alan y a Facebook kom ponensre kat ti nt , vagy sem . Ha az il yen
i nform á ci ó t ovábbítása a Facebook -ra nem kí vánatos az éri nt ett sz ám ára,
akkor ezt m egakadál yoz hat j a, ha bej el ent kezi k a Facebook sz ám l áj áról,
m i el őtt honl apunkra felsz ól ít .

A Facebook ált al közz ét ett , a htt ps:// facebook.com/ about /privac y/ cím en
el érhet ő adatvédelm i i rányel v t áj ékozt at ást n yúj t a szem él yes adat ok
gyűj t és éről, feldol goz ásáról és felhasznál ásáról a Facebook -on keresz tül.
Ez enkí vül m egm agyarázzuk, hogy a Facebook beál lí t ási l ehet őségei mi l yen
m ódon védi k az adat al an y m agánél et ét. Ez enkí vül kül önböző konfi guráci ós
beáll ít ás ok áll nak rendelkez ésre, am el ye k l ehetővé t esz ik az adat át vi t elnek a
Facebookon tört énő elt ávolít ását . Ez eket az alkalm az ásokat az adat al an y
hasz nál hatj a a Facebookon keresz tüli adat átvit el m egsz ünt et ésére.

12. Ad atvéd el mi rend elk ezések a Googl e Analyti cs alkal mazásával és
h as zn ál atával kap csol atb an (n évtel enítési fu nk ci óval )
Ez en a webhel yen az adat kez el ő i nt egrál t a a Googl e Analyt i cs elem ét (a z
anonym i z er funkcióval ). A Googl e Analyt i cs webes el emz ési szol gál t at ás. A
webes el emz és a webhel yek l át ogat óinak visel kedésére vonat koz ó adatok
gyűj t és e, össz egyűj tése és el emz ése. A webes el emző sz olgál t at ás t öbbek
köz ött ol yan adat okat gyűj t össz e a we bhel yről , am el yről egy sz em él y j ött
(úgynevez ett referrer), m el y al oldal akat l át ogatt ak m eg, ill etve m il yen
gyakori s ággal és m il yen i dőt art am ra néz et t egy al ol dal . A webes el emz ést
el sős orban a webol dal optim aliz ál ására és az i nt ernet es hi rdet ések köl tség hasz on el emz ésének el végz ésére hasz nál j ák.
A Googl e Anal yt i cs elem
üz em el t et őj e a Googl e Inc., az 1600 -as Am phit heat re Pkw y, a Mount ai n
Vi ew, C A 94043 -1351, Egyesül t Áll am ok.
A Googl e Anal yt i cs segí tségével végz et t webes el emz éseknél a adat kez el ő az
"_gat . _anon ym i z eIp" alkalm az ást hasz nálj a. Ennek az al kal m az ásnak az
al kal m az ásával az i nt ernet es kapcsol at IP -cí m ét a Googl e rövi dí ti , és
névtel enül adj a m eg honl apj ainknak az Eur ópai Uni ó valam el y t agál l am a
vagy eg y m ási k Sz erz ődő Áll am hozz áférését az Európai Gazdasági Térségről
sz ól ó m egáll apodáshoz.
A Googl e Anal yt i cs el em ének célj a, hogy el em ezz e a webhelyünk forgal m át.
A Googl e az össz egyűj t ött adat okat és inform ációkat többe k köz öt t fel m éri
webol dal unk használ at ának ért ékel ésére, val amint i nt ernet es j el ent ések
készí t és ére, am el ye k webol dal ai nkat bem ut atj ák, és m ás sz ol gál t at ásokat
n yúj t anak internet es oldal unk használ at ával kapcsol at ban.
A Googl e Anal yt i cs cooki e -t hel yez el az adatal an y i nform atikai rendsz erére.
A cooki e -k m eghat ároz ását a fenti ekben ism ert et jük. A cooki e beál lít ásával
a Googl e engedél yez i honl apunk hasz nál at ának el emz ését. Az i nt ernet es ol dal
egyi kének, am el yre a adatkez elő működi k, és am el ybe a G oogl e Anal y t i cs
el em et integrál t ák, az érint ett ek i nform áci ót echnol ógi ai rendsz erének
i nt ernet böngészőj e aut om at ikusan t ovábbí tj a az adat okat a Googl e Anal yt i cs
el em az onli ne hi rdet és és a j ut al ékok rendez ése célj ából a Googl e sz ám ára.
E t echni kai elj árás során a vá ll alkoz ás a Googl e sz em él yes i sm eret eit , pél dául
az adat al an y IP -cí mét i sm erte el, am el y a Googl e szám ára sz ol gál , t öbbek
köz ött a l át ogatók eredet ének és a kat ti nt ások m egi sm erésének, m aj d a
j ut al ékrendez ések l ét rehoz ásának.

A cooki e -t ol yan sz em él yes ada t ok t árol ására hasz nálj ák, mi nt pél dául a
hozz áférési i dő, a hozz áférés hel ys zí ne és a weboldal l át ogatóinak
gyakori s ága. Az i nt ernet es ol dal unkon t et t l átogat ások során az i l yen
sz em él yes adatokat , közt ük az adat al any ál t al használt internet -hozz áférés
IP -cí m ét , t ovábbít ják a Googl e -nak az Am erikai Egyesül t Ál lamokban.
Ez eket a sz em él ye s adatokat a Googl e t árol j a az Ameri kai Egyesül t
Ál l amokban. A Googl e a t echnikai eljárás során össz egyűjt öt t sz em él yes
adatokat át adhatj a harm adi k fel eknek.
Az adatal an y - a fenti ek sz eri nt - bármi kor m egakadál yoz hat j a a cooki e -k
webl apunkon tört énő beál lít ását az al kal m azott böngész ő m egfel elő
beáll ít ás ával , és ezz el végl egesen t agadj a a cooki e -k beáll ít ását. Az
al kal m azott i nt ernetes böngész ő i l yen beál lít ása m egakadályoz n á a Googl e
Anal yt i cs sz ám ára, hogy cooki e -t áll ít son be az adat al an y i nform at ikai
rendszerén. Ez enkívül a Googl e Anal yt i cs ál t al m ár hasz nál t cooki e -k
bármi kor t örl ődhet nek böngész őn vagy m ás szoftveren keresz tül.
Ez enkí vül az adat alan ynak l ehet ősége van a rra, hogy ki fogást em elj en a
Googl e Anal yt i cs ál t al l ét rehoz ot t, a webol dal hasz nál at ával kapcsol atos
adatok gyűj t éséért, val ami nt ez en adat ok Googl e ált al i feldol goz ásáért,
val am int annak l eh et őségét ől , hogy ki z árj on il yen . E cél ból az éri nt et tnek l e
kell
t öl t enie
egy
böngész őbővítm ényt
a
htt ps :/ /tool s.googl e.com/ dl page/ gaoptout hivatkoz ás al at t és t el epít eni e kel l.
Ez a böngész őbőví tm ény a Googl e Anal yt i cs segítségével j avasolj a
J avaS cri pt hasz nál atát , hogy az i nt ernetes ol dal ak l átogat ásával kapcsol atos
adatok és i nform ációk eset l eg nem kerülnek továbbí t ásra a Googl e Anal yt i cs
sz ol gál t at ásban. A böngész ő bővít m én ye i nek t el epí t ését a Googl e kifogásnak
t eki nt i. Ha az adat al an y i nform ati kai rendsz erét később t örl ik, form ázz ák
vagy új onnan t el epít ik, akkor a z éri nt ett nek új ra kell t el epít eni e a
böngészőbővítm énye ket a Googl e Analyt i cs l et il t ásához . Ha a böngész ő
bővít m én yét az éri ntet t vagy bárm el y m ás ol yan sz em él y t ávolí tott a el , aki a
s aj át hat áskörébe tart ozi k, vagy l e van ti lt va, l ehet őség van a böngésző
ki egészí tők új rat el epít ésére vagy új bóli akti vál ására.
A Googl e további inform ációi és a vonat koz ó adat védelmi rendelkez ések
l etölt het ők a ht tps:/ /www.googl e.com /i ntl / en/pol i ci es/privac y/ cí m en és a
htt p: // www.googl e.com/ anal yt i cs/ t erms/us cím en.
A Googl e Anal yt i cs t ovábbi m agyaráz at a a
htt ps :/ /www.googl e.com/ anal yt i cs/ cí m en t al ál hat ó.
13. Ad atvéd el mi rend elk ezés ek a Googl e -Ad Words alkal mazásával és
h as zn ál atával kap csol atb an
Ez en a webhel yen az adat kez el ő beépí t et t e a Googl e AdWords program ot . A
Googl e AdW ords az i nt ernet es hirdet ések sz ol gált at ása, am el y l ehet ővé t eszi
a hi rdető sz ám ára, hogy hi rdet éseket hel yez z en el a Googl e keresőm ot or
eredm én yei és a Googl e hi rdet ési hál ózat ában. A Googl e AdWords l ehet ővé
t eszi a hirdet ők sz ám ára, hogy el őz et esen d efi ni ál j ák az okat a kul cssz avakat,
am el yek segí t ségével a Googl e keresési t al ál at ai ban sz ereplő hi rdet és csak

akkor j el eni k m eg, am ikor a fel hasz nál ó a keresőm ot ort fel hasz nál j a a
kul cs szóhoz kapcsolódó keresési eredm én yek l ekérésére. A Googl e hi rdet ési
h ál ózat ában a hi rdetéseket az érint ett weboldal akra oszt j ák fel aut om ati kus
al gorit mus segít ségével , fi gyel em be véve a korábban m eghat ározott
kul cs szavakat .
A Googl e AdWords üz em elt etőj e a Googl e Inc., 1600 Amphitheat re Pkw y,
M ount ai n Vi ew, CA 94043 -1351, Eg yesül t Ál l am ok.
A Googl e AdW ords célj a a webol dalunk promóciój a a rel eváns hi rdet ések
harm adik fel ek webol dal ain, val am int a Googl e keresőm ot orj ának eredm ényei
és harm adik fél hi rdet ésének bei ll eszt ése révén.
Ha egy adat al any e gy Googl e -hi rdet ésen kereszt ü l jut el webol dal unkhoz , egy
konverz iós cooki e -t hel yez nek el az adat al any i nform atikai rendsz erén
kereszt ül a Googl e -on kereszt ül . A cooki e -k m eghat ároz ását a fent i ekben
i sm ert etj ük. A konverzi ós cooki e 30 nap elt el t ével el vesz ti érvén yességét , és
nem használj a fel az éri nt et t et . Ha a cooki e nem j árt l e, akkor a konverzi ós
cooki e -t használj ák annak ell enőrz ésére, hogy bi zonyos alol dal ak, pél dául
egy onl i ne bol t rendsz er bevásárl ókosara felkerült -e webhel yünkre. A
konverz iós cooki e révén a Googl e és az adatk ez elő is m eg t udj a ért eni , hogy
az a sz em él y, aki el ért e az AdW ords hi rdet ést webhel yünkön, ért ékesít ést
hoz ott l ét re, vagyi s végrehajt ot t a vagy vi ssz avont a az ért ékesí t ést. A
konverz iós cooki e hasz nál at ával gyűj t ött adat okat és informáci ókat a Google
hasz nált a webol dal unk l átogat ási st ati szt ikáinak l ét rehoz ásához . Ez eket a
l átogat ási st ati szti kákat az ért hasz nálj ák, hogy m eghat ározz ák az AdWords
hi rdet és ekkel kisz olgál t össz es fel hasz nál ó sz ám át , hogy m egbi zonyosodjon
az egyes AdWords hi rdet ések si kerei ről vagy kudarcai ról , és hogy
optim aliz ál j a AdWords hi rdet ései nket a j övőben. S em a cégünk, sem m ás
Googl e AdW ords hi rdet ők nem kapnak inform áci ót a Googl e -tól , amel y képes
az onos ít ani az éri nt et t et .
A konverzi ós cookie t árolj a a sz em él yes adat okat, pl. az ad at al any ál t al
m egl átogat ott i nt ernet es oldal ak. Mi nden al kal omm al, ami kor m egl át ogatj uk
az i nt ernet es oldal ai nkat, az adatok, bel eértve az adat alany ál t al használt
i nt ernet -hozz áférés IP -cím ét is, t ovábbítj ák a Googl e -nak az Am eri kai
Egyes ül t Áll amokban. E z eket a sz emél yes adatokat a Googl e t árolj a az
Am eri kai Egyesül t Áll amokban. A Googl e a t echni kai el j árás során
ös sz egyűj t ött sz em élyes adat okat át adhatj a harm adik fel eknek.
Az adat al any bárm ikor m egakadályoz hatj a a cookie -k beállí t ás át
webol dal unkon keres z tül, ami nt azt m ár korábban eml ít ettük, az al kalm az ott
i nt ernet es böngésző m egfel el ő beál lít ásával , és ezz el végl egesen t agadj ák a
cooki e -k beáll ít ását . Az al kalm az ot t int ernetböngész ő i l yen beál lít ás a
m egakadál yoz ná a Googl e sz ám ára, hogy egy konverzi ós cooki e -t hel yezz en
az adat fel dol goz ó inform ati kai rendsz erére. Ez enkívül a Googl e AdWords
ál t al beállí tott cooki e bármi kor töröl het ő az int ernetböngész ő vagy e g yéb
sz oft verprogramok segí t ségével . Az adatal anynak l ehet ősége van ki fogásolni
a Googl e érdeklőd ésen al apuló hi rdet ését . Ez ért az adat al an ynak hozz áférést
kell
bizt osít ani a
a
www.googl e.de/sett ings/ ads
li nkt ől
mi ndegyi k
böngészőhöz, és m eg kell adni a a kí vánt beál lít ásokat . A Googl e további
i nform áci ói és a vonat koz ó adat védel mi rendel kez ések l et öl th etők a
htt ps :/ /www.googl e.com/ intl/ en/ poli ci es/privac y/ cí m en.

14. Az In stagram al kal mazásával
adatvéd el mi ren d elk ezések

és

h aszn ál atával

kap csol atos

Az Ins t agram alkal m az ásával és használ at ával kapcsol atos adat védelmi
rendel kez ések
Ez en a webol dalon az adat kez el ő beépí t et t e az Inst agram sz ol gál t at ásait . Az
Ins t agram ol yan sz ol gál t at ás, am el y audi ovizuáli s pl at form ként mi nősí thető,
am el y l ehet ővé t eszi a felhasználók sz ám ára, hogy fot ókat és videókat
oszt has s anak m eg, val am int t erj essz ék az il yen adatokat m ás köz össégi
hál ózatokra. Az In st agram ál t al kínál t szol gált at ások üz em elt et őj e az
Ins t agram LLC , a 1 Hacker W a y, a 14 első em el et , Menlo P ark, C A, Egyesül t
Ál l amok.
Az adat kez el ő ált al m űködt et et t int ernet es ol dal egyi kének am el yen egy
Ins t agram kompone ns (Inst a gomb) kerül t beépí t ésre, az adat al an y
i nform ati kai rendsz erének i nt ernetböngészőj ét autom atikusan kéri az
Ins t agram m egfelelő kom ponensének m egj el enít éséhez. Ez en t echni kai
el j árás s orán az Inst agram t udom ást szerez arról , hogy az adott webol dal
m el yi k
al oldal át
l átogat t a
m eg.
Ha az érintett egyi dej űl eg bej el ent kezet t az Inst agram -on, az Inst agram
det ekt ál j a az i nt ernet es ol dalunk m inden egyes m egn yi t ását, és az i nt ernet es
ol dalunkon val ó t artózkodásuk t elj es időt art am át . Ez eket az inform ációkat a z
Ins t agram össz et evőn keresz tül gyűj ti k össz e, és az éri nt ett sz em él y
Ins t agram -fi ókj ához kapcsolódi k. Ha az adatt ábl a az Inst agram egyi k
gom bjára katt int, akkor az Ins t agram m egegyez i k ez ekkel az adat okkal az
éri nt ett sz em él y szem él yes Inst agram fel hasz n ál ói fiókj ával és t árolj a a
sz em él yes adat okat. Az Inst agram az Inst agram kom ponensen keresz tül kap
i nform áci ót arról , hogy az adat al any m egl átogat t a honl apunkat , felt éve, hogy
az éri nt ett az Inst agram ban bej el ent kez et t a webol dal unkra tört énő hívás
i dőpon tj ában. Ez m egt ört énik függet l enül att ól , hogy a sz emél y rákat ti nt az
Ins t agram gom bra, vagy sem . Ha az Inst agram nak il yen i nform áció
t ovábbít ása nem kívánatos az adat al any sz ám ára, akkor megakadál yoz hatj a
ezt az ált al, hogy bej el ent kezi k az Inst agram sz ám l áj áról, mi előtt honl apunkra
fel hí vás t kezdem én yez .
Az Ins t agram t ovábbi i nform ációi és az al kal m az andó adat védelm i
rendel kez ések letölthet ők a ht tps: // hel p.i nst agram.com /155833707900388 és
a https: // www.i nst agram .com/ about /l egal/ pri vacy/ cí m en.
15. A Pin terest alkal mazásával és h aszn ál atával k ap csolatos ad atvéd el mi
rend elk ezések
Ez en a webol dal on az adat kez el ő i nt egrál t a a Pi nt erest Inc. össz et evőit . A
P interest egy úgyn evezett közösségi hál ózat. A köz össégi hál óz at egy
i nt ernet es t ársal gási hel y, eg y onl i ne közösség, am el y l ehetővé t esz i a
fel hasz nál ók sz ám ára, hogy vi rtuáli s t ér ben kommuni kál j anak egym ással és
köl cs önhat ásba l épjenek egym ással. A közösségi hálózat pl at form ként
sz ol gál hat a vél em én yek és t apasz t al atok cseréj éhez, vagy l ehetővé t ehet i az
i nt ernet es köz össég sz ám ára sz emél yes
vagy cégh ez
kapcsolódó

i nform áci ókat. A Pint erest l ehetővé t eszi a köz össégi hálóz at fel hasz nál ói
sz ám ára többek között a képgyűj t em ények és az egyedi képek közz étét el ét,
val am int a vi rt uáli s pi nboardok (ún. P ins) l eí rását, am el yeket m ás
fel hasz nál ók (ún. re -pins). A Pi nt erest üz em elt etőj e a Pi n t erest Inc., 808
Brannan St reet , S an Francisco, CA 94103, Egyesült Ál l amok.
Az i nt ernet es ol dal egyi kének, am el yet az adatkez elő m űködt et , és am el yen
egy YouTube -komponens (YouTube videó) kerül t beépít ésre, aut om at ikusan
fel hí vj a az adat al an y i nform at ikai rendsz erének i nternetböngészőj ét
l etölt heti a m egfel elő YouTube -össz et evő m egj el enítését. További
i nform áci ó a YouTube -ról a ht tps:/ / www. yout ube.com/ yt / about/ en/ cí men
érhető el. E t echni kai elj árás során a YouTube és a Googl e t udom ással bí r
arról, hogy a weboldal unk m el y al oldal át l át ogatt a az adat alan y.
Ha az adat al an y bej el ent kez et t a YouTube -on, a YouTube fel ism er mi nden
ol yan felj egyz ést , am el y eg y YouTube -vi deót t art alm az ó alol dal, m el yet az
i nt ernet es ol dalunk egy bi zon yos al ol dal át az érint ett fel ve t t. Ez t az
i nform áci ót a YouTube és a Googl e gyű j ti össz e, és hozz árendeli az érint ett
YouTube -fi ókj ához. A YouTube és a Googl e i nform ációt fog kapni a
YouTube -kom ponensen kereszt ül , am el yet az éri nt ett a webol dal unkon
m egl átogat ott , ha a weboldalunkon lév ő hívás időpontjában az éri nt ett
bej el ent kez ett a YouTube -on; ez függet l enül att ól , hogy a sz em él y eg y
YouTube -videóra kat ti nt , vagy sem . Ha az il yen i nform áci ók YouTube -ra és
Googl e -ra tört énő továbbít ása nem kí vánat os az éri nt et t sz ámára, a kéz besít és
m egakadál yoz hat ó, ha az éri nt et t ki j el ent kezi k saj át YouTube -fiókj áról,
m i el őtt webol dal unkra navi gál.
A
YouTube
adat védelmi
rendelkez ései ,
am el yek
a
htt ps :/ /www.googl e.com/ intl/ en/ poli ci es/privac y/ cí m en érhetők el , a
YouTube és a Googl e sz em él yes adatai nak gyűj t ésére, fel dol goz ására és
fel hasz nál ására vonat kozó i nform ációkat t art alm aznak.
17. Fi zetési mód: Adatvéd el mi
folyamatk én t való h aszn ál atáról

rend elk ezések

a

PayPal

f i zetési

Ez en a webol dal on az adatkez elő a P a yP al beépít et t kom ponensei t használj a.
A P ayP al egy onl ine fiz et ési szol gált ató. A ki fiz et éseket az úgynevez ett
P a yP al -fi ókokon keresz tül kell feldol goz ni , am el yek vi rt uáli s m agán - vagy
üzl et i fi ókokat t art al m aznak. A P a yP al a vi rtuál is fiz et éseket hit el kárt yával
i s képes feldol goz ni , ha a fel h asz nál ónak nincs P a yP al -fiókj a. A P a yP al fi ókot e -m ai l cím segít ségével kezel jük, ez ért nincsenek kl asszikus
sz áml asz ám ok. A P ayP al l ehetővé t esz i az onli ne ki fiz et ések harm adik fel ek
rész ére t ört énő elut al ását vagy fiz et ések fogadását . A P a yP al el ism eri
t ovábbá a m egbízott funkciókat és vevővédelm i szol gált at ásokat kí nál .
A P a yP al európai operatí v váll al at a a Pa yP al (Europe) S .à.r.l . C i e. S.C.A.,
2 2 -24 Boul evard Royal , 2449 Lux em bourg, Lux em bourg. Ha az adat al an y a
m egrendel és során az onli ne bol tban fiz et ési opcióként "P ayP al " -t vál asztj a,
aut om at ikusan továbbítj a az adat al any adat ait a P ayP al -nak. A fiz et ési
l ehet ős ég kivál aszt ásával az adat al any el fogadj a a fiz et és fel dol goz ásához
sz üks éges sz em él yes adat ok át adását .

A P a yP al -hez továbbított sz em él yes a datok ált al ában a csal ádnév, a
vez et éknév, a cím , az e -m ail cím , az IP -cí m, a t el efonsz ám , a
m obil t el efonszám vagy a fi z et és feldol goz ásához sz ükséges egyéb adatok. A
vás árl ási sz erződés feldol goz ása ol ya n szem él yes adatokat is i gén yel ,
am el yek az adott m e grendel éssel kapcsol atosak. Az adatok továbbí t ása a
fiz et és feldol goz ására és a csal ás megel őz ésére irán yul . Az adat kez el ő
sz em él yes adatokat t ovábbít a P ayP al -hez , különösen ha az adat átvit el hez
j ogos érdekelt ségről van sz ó. A P a yP al és az adat fel dol goz ó közötti
adat cs erét végz ő sz em él yes adatokat a P ayP al t ovábbít j a a gazdasági
hit eli nt éz et eknek. Ez a továbbí t ás sz em él yaz onossági és hit el képességi
el l enőrz ésre szol gál. A P a yP al sz ükség eset én át adj a a sz em él yes adatokat a
l eányvál l al at oknak, a sz ol gált ató knak vagy az alváll alkozóknak, am enn yi ben
ez a szerz ődéses köt el ez et tségek t el jesít éséhez vagy a m egrendel ésben
fel dol goz andó adatokhoz szükséges. Az adat al any bárm ikor vissz avonhatj a a
sz em él yes adat ok kez el éséhez szükséges hozzáj árul ást a P a yP al -től. A
v is sz avonásnak ni ncs sem mil yen hat ása a sz em él yes adatokra, am el yeket a
(sz erz ődéses) fizetési fel dol goz ással összhangban kel l fel dol gozni,
fel hasz nál ni
vagy t ovábbít ani .
A P a yP al
vonat koz ó adat védelmi
rendel kez ései
l etölt het ők
a https: // www.paypa l .com/ us/ webapps/mpp/ua/ pri vacy -ful l cím en.
18. A f eld ol gozás jogalap ja
A GDPR (6. ci kkel y 1. bekez dés sz ol gált atj a a j ogalapot azoknak a
m űvel et eknek a fel dol goz ásához, am el ye khez hozz áj árul ást kapunk egy adott
fel dol goz ási cél hoz . Ha a sz em él yes adat ok fel dol goz ása ol yan sz erz ődés
t elj esít és éhez sz ükséges, am el yben az adat al any rész t vesz, például , ami kor
az adat fel dol goz ás m űvel et ek sz ükségesek az áruk sz áll ít ásához vagy m ás
sz ol gál t at ások nyúj t ásához, akkor a fel dol goz ás a GDPR 6. ci kkel y (1)
bekez dés ének b pontj a al apj án tört éni k. Ugyanez vonatkoz ik az ol yan
fel dol goz ási m űvel et ekre, am el yek a sz erződésköt ést m egelőz ő int ézkedések
végrehajt ásához szükségesek, pél dául term ékünkkel vagy szol gált at ásai nkkal
kapcsol at os viz sgál at ok eset én. Társaságunkra j ogi köt el ez ett ség vonatkozik
a sz em él yes adat ok fel dol goz ásához - pél dául az adóköt el ez ett ségek
t elj esít és éhez (a GDPR 6. ci kkel y (1) bekezdés. c pont j a al apj án) Rit kán
el őfordulhat, hogy a sz em él yes adat ok feldol goz ása az éri nt ett vagy m ás
t erm ész et es sz em él y l ét font osságú érdekei nek védelm e érdekében szükséges.
P éldául akkor, ha egy l át ogat ót m egsebesít ett ünk az üzl et ünkben, és nevét ,
él etkorát , egész ségbizt osít ási adat ait vagy e g yéb font os i nform ációkat
t ovábbít anánk orvosnak, kórház nak vagy m ás harm adik fél nek. Ez ut án a
fel dol goz ás a GDPR 6. ci kkel y (1) bekezdés al apj án t ört é ni k. Végül a
fel dol goz ási m űvel et ek a 6. ci kk (1) bekezdésének f) pont ján al apul hat nak.
Ez a j ogal ap azon művelet ek fel dol goz ására szol gál, am el yek re a fent emlí t ett
j ogi okok egyi ke sem vonat kozi k, am enn yi ben a feldol goz ás a t ársaságunk
vagy harm adi k fél ál t al fol yt at ott j ogos érdekek al kal m az ásához sz ükséges,
ki véve, ha az érdekeket fel ül múlj a az érdekel t ek vagy az adat al an y al apvet ő
j ogai és sz abadsága, am el yek a sz em él yes adat ok védelm ét i gén yl i k. Az il yen
fel dol goz ási művel et ek különösen m egengedett ek, m ivel azokat ki fej ez et t en
az európai jogal kotó emlí t ett e. Úgy í t él t e m eg, hogy j ogszerű érdeklődést

fel t ét el ez het , ha az éri nt ett az adatkez elő ügyfel e (47. mondat (2) bekezdés
GDPR ).

19. Az ad atk ezel ő vagy harmadik személ y jogos érd ek ei
Ha a sz em él yes adatok feldol goz ása a GDPR 6. cikkel yének (1) bekez désén
(f) pont ján al apul , az l egiti m érdekünk, hogy üz l eti t evéken ységünk és a
m unkaváll alóink és a részvén yesek jól étének érdekében végezz ük.

20. A s zemél yes adatok tárol ásán ak időtartama
A sz emél yes ad at ok t árol ási i dej ének meghat ároz ására használt krit ériumok
a m egfel elő t örvényes m egőrz ési idősz ak. Ez en i dősz ak l ejárt át követ ően a
m egfel el ő adatokat rendsz eresen t örl ik, fel t éve, hogy ez m ár nem sz ükséges
a sz erződés t elj esít éséhez vagy a sz erződés m eg köt éséhez .
21. S zemélyes ad atok
k övetel mények n ek ;

b i ztosí tása

jogszab ál yi

vagy

szerződ éses

A sz erz ődés m egköt éséhez szükséges követ elm ény; Az adat al an y
köt el ez et tsége a sz em él yes adat ok át adására; az il ye n adat ok nem
t elj esít és ének l ehetséges követ kezm én yei . N yi l vánval óvá t esszük, hogy a
sz em él yes adatok sz ol gál t at ását részben a t örvény el őí rj a (például az
adósz abál yokat ), vagy sz erződéses rendel kez ésekből (pél dául a sz erződéses
partnerről ). Néha szükség l ehet sz erz ődés m egköt ésére, hogy az adat al an y
sz em él yes adatokat sz ol gált asson, am el yeket később fel dol gozni kell . Az
adat al any pél dául köt el es sz em él yes adat ait m egadni, ami kor cégünk
sz erz ődést köt vel e. A sz em él yes adatok nem nyúj t ása azz al j árna, hogy az
adat al ann yal köt öt t sz erz ődést nem l ehet ett m egkö t ni . Mi előtt az adat al an y
sz em él yes adatokat sz ol gál t at na, az éri nt ett nek fel kel l venni e a kapcsol at ot
az adat kez elő val amel yi k al kal m azottj ával . Ő t isz t ázz a az éri nt ett et , hogy a
sz em él yes adat ok át adása jogsz abál y vagy sz erződés al apján sz ükséges -e,
vag y s z ükséges -e a sz erz ődés m egköt éséhez , hogy van -e köt el ez et tsége a
sz em él yes adatok átadására és a sz em él yes adat .
22. Az au tomati zál t döntésh ozatal l étezése
M int fel el ős váll alat , nem hasz nál unk autom ati kus dönt éshoz at al t vagy
profi l al kot ást .

