Adatvédelmi tájékoztató
Az Ön személyes adatainak a védelme számunkra kiemelten fontos. Ezért kizárólag a törvényi
előírásoknak megfelelően kezeljük az Ön személyes adatait. Ebben az adatvédelmi
tájékoztatóban ismertetjük a weboldalunk adatkezelésének lényeges szempontjait.

Az adatkezelő neve és címe
Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet és a tagországok nemzeti adatvédelmi
törvényei, valamint egyéb adatvédelmi szabályok értelmében:
Cím: 8295 Taliándörögd 0187/8 Hrsz.
tel: +3687-437-061
Ügyvezető igazgató: Révész Márton +36205847226
e-mail: dorogdimezo_kft@t-online.hu

Általános megállapítások az adatfeldolgozással
kapcsolatban
1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme
Csak abban az esetben gyűjtünk és használunk fel személyes adatokat, ha a weboldalunk
működtetéséhez, tartalmához és a nyújtott szolgáltatásokhoz feltétlenül szükséges. A
felhasználók személyes adatainak gyűjtése és használata általában a felhasználó
beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az előzetes beleegyezés
ténybeli okok miatt nem lehetséges, és a személyes adatok feldolgozását a törvényi előírások
engedélyezik.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Amennyiben a személyes adatok kezelésére vonatkozó engedélyt az érintett személy megadja,
a továbbiakban az adatok feldolgozásának a jogalapját Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) 6. cikke (1) bekezdésnek a) pontja képezi. Egy adott személyre vonatkozó szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatok feldolgozásának, a GDPR 6. cikke (1)
bekezdésnek b) pontja képezi a jogalapját. Ezek a szabályok érvényesek azokra az
adatfeldolgozási folyamatokra is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez
szükségesek. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása cégünkre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésnek c) pontja képezi az
adatkezelés jogalapját. Ha az adatfeldolgozás cégünk vagy harmadik fél jogos érdekeinek
biztosításához szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek
elsőbbséget, az adatkezelés jogalapját GDPR 6. cikke (1) bekezdésnek f) pontja képezi.

3. Az adatok törlése és az adatok elmentésének időtartama
Az érintett felhasználó személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amennyiben az adat
mentésének az oka megszűnik. Az adatok mentésére kerülhet még továbbá sor, ha erről az
adatkezelőre vonatkozó európai uniós szabályozás vagy a tagállamok törvénye, rendelete
vagy egyéb előírásai rendelkeznek. Az adatok törlésére vagy zárolására kerül akkor is sor, ha
a nevezett jogszabályokban meghatározott mentési határidő lejár, kivéve, ha az adatok további
mentése egy szerződés lezárásához vagy teljesítéséhez szükséges.

A weboldal üzemeltetése és a naplófájl létrehozása
1. Az adatfeldolgozás jellege és terjedelme

A rendszerünk a weboldalunk minden egyes megnyitásakor automatikusan adatokat és
információkat tárol el adott számítógép rendszeréről. Az alábbi adatok kerülnek tárolásra: –
Információ a webböngészőről és az alkalmazott verzióról – A felhasználó operációs rendszere
– A felhasználó internetszolgáltatója – A felhasználó IP címe – A weboldal megjelenítésének
dátuma és időpontja – A weboldalak, ahonnan a felhasználó az oldalunkra jutott – A
weboldalak, amikre a felhasználó a mi oldalunkon keresztül jutott el Ezek as adatok a
rendszerünk naplófájljában is elmentésre kerülnek. Ezeket az adatokat nem a többi személyes
adattal együtt mentjük el.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja
Az adatfeldolgozás jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésnek f) pontja képezi.

3. Az adatfeldolgozás célja
A felhasználó IP címét azért kell a rendszerünkben átmenetileg tárolni, hogy a weboldalunk
megjelenhessen a felhasználó számítógépén. A megjelenítés időtartama alatt az IP címét el
kell menteni. Azért mentjük el a naplófájlba az IP címet, hogy biztosítsuk a weboldal
működőképességét. Ezen felül az adatok a weboldal optimalizálásához és az informatikai
rendszer biztonságának biztosításához szükségesek. Az adatok marketing célú elemzésére
nem kerül sor. Ebben az értelemben a mi megalapozott érdekünk is, hogy az adatfeldolgozás a
GDPR 6. cikke (1) bekezdésnek f) pontja alapján történjen.

4. Az adatok mentésének időtartama
Az adatokat törlésre kerülnek, amennyiben a tárolásuk céljának eléréséhez már nics rájuk
szükség. Amint a weboldal használata befejeződik, a megjelenítéshez szükséges adatok is
ebbe a kategóriába tartoznak. A naplófájlba mentett adatokat legkésőbb 7 nap után töröljük.
Bármilyen további mentésre nincsen lehetőség. Ilyankor a felhasználó IP címe törlésre kerül
vagy részleges törlés révén anonimizáljuk.

5. Tiltakozási és törlési lehetőségek
A weboldal megjelenítéséhez szükséges adatok begyűjtése és az adatok naplófájlban történő
tárolása a weboldal működésének elengedhetetlen feltétele. A felhasználó ebben az esetben
nem élhet a tiltakozás jogával.

Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail kapcsolat
A weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, ami az elektronikus
kapcsolatfelvételre szolgál. Ha egy látogató használja ezt az űrlapot, a párbeszédablakban
megadott adatokat továbbítja és elmenti a rendszerünk. Ezen felül elmentésre kerül a
felhasználó számítógépének IP címe, a dátum, és a regisztráció ideje. Az űrlap elküldésekor
az adatok feldolgozásához a felhasználó hozzájárulása szükséges, és itt található utalás az
adatvédelmi tájékoztatóra is. A kapcsolatfelvétel alternatív módja a megadott e-mail cím
használata. Ebben az esetben az e-maiben megadott személyes adatok kerülnek rögzítésre.
Amennyiben az űrlapon keresztül vagy e-maiben felveszi velünk a kapcsolatot, a megadott
adatai a kérelem feldolgozásának és az esetleges utólagos kérdések megválaszolásának
céljából 12 –ig kerülnek elmentésre. Az adatokat harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki.
Az adatokat kizárólag a kérelem feldolgozásához használjuk.

Helyfoglalás vagy helyfoglalási kérelemhez kapcsolódó
ajánlat
A helyfoglalás vagy a foglalási kérelem során megadott adatokat foglalási célokra, vagy
foglalási kérelem esetén az ajánlat elkészítéséhez használjuk és mentjük el. A ajánlat vagy

regisztráció szempontjából fontos információkról, mint például az ajánlat terjedelmének
megváltozása vagy technikai részletek e-mailben tájékoztatjuk. A foglalás vagy foglalási
kérelem során begyűjtésre kerülő adatok a párbeszédablakban láthatók. Ide tartozik a név, a
telefonszám, a lakcím, az email cím, az IP cím, az utazás időpontja és a még felmerülő
kérések.

Sütik (Cookie-k)
A weboldalunk úgynevezett sütiket használ. A sütik olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek
az ön számítógépén kerülnek tárolásra a webböngésző segítségével. A sütiket arra használjuk,
hogy a weboldunk felhasználóbarát módon jelenjen meg. A weboldalunk egyes elemei
megkövetelik, hogy a felhasználó webböngészője az oldalváltások után is azonosítható
legyen. Néhány sütit tartósan eltárol a számítógépe, amíg Ön ezeket nem törli. Ezek a sütik
olyan jellemző karaktersorok, amelyek egyértelműen beazonosítják a webböngészőjét egy
későbbi weboldal látogatáskor. Amennyiben ezt nem szeretné, beállíthatja a webböngészőjét
úgy, hogy értesítse a sütik telepítéséről és engedélyt kérjen a használatukhoz. A sütik
deaktivizálása esetén a weboldalunk működése korlátozott lehet.

Google Maps
A weboldal használja a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA („Google“) „Google Maps und Routenplaner“- alkalmazását geografikus adatok
és a hozzánk vezető útvonal megtervezéséhez, bemutatásához. Ha használja Goggle Maps-at,
a Google elmenti és felhasználhatja az Ön weboldal használatával kapcsolatos adatait.
Megakadályozhatja ezeknek az adatoknak az átadását, ha a webböngészőjében a „Javascript“et deaktiválja. Ebben az esetben azonban nem jelenik meg a térkép a weboldalon. A weboldal
használatával, és az aktív Javasript-tel hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fenti célokra
begyűjtse és feldolgozza az adatait. További információkat arról, hogy a „Google Maps“ és az
útvonaltervező hogyan használja az adatait valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát az
alábbi linken találja: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Az Ön jogai
Alapvetően megilleti a tájékoztatáshoz, a betekintéshez, a törléshez, a korlátozáshoz, az
adathordozhatósághoz, a visszavonáshoz és a fellebbezéshez való jog. Ha Ön szerint az
adatainak a feldolgozása az adatvédelmi előírásokba ütközik, vagy az adatvédelemhez való
jogai más módon sérülnek, panaszt tehet a felügyeleti hatóságoknál.

