
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön magánszférája védelmet élvezzen honlapjaink használata
során.  Ezért  az  alábbiakban részletesen tájékoztatjuk  Önt  a  személyes  adatainak  és  az  anonim
adatoknak a gyűjtéséről.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény értelmében és a 2018. május 25-étől alkalmazandó 2016/679 /EK rendelet által előírt
kötelezettségek figyelembevételével  csak akkor kezelhetők, ha Ön azokat velünk önként közli  -  pl.
információkéréshez  vagy  hírlevél  küldéséhez  szükséges  regisztráció  kapcsán  -,  és  hozzájárul  azok
kezeléséhez.  Ha  Önt  valamely  általunk  kínált  szolgáltatás  igénybevétele  során a  személyes  adatai
megadására  kérjük,  akkor  kizárt  az  Ön  személyes  adatainak  a  hozzáférési  naplózásból  származó
adatokkal való összevezetése az - egyébként is névtelen - IP-címen keresztül, személyes felhasználói
profil létrehozása céljából.

Soha nem kerül sor személyes adatainak harmadik személy - pl. direkt marketinggel foglalkozó cég -
részére történő továbbításra.

Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása

Ezen  a  honlapon  a  felhasználást  elemző  szoftvert  alkalmazunk.  Ezeknek  az  adatoknak  a
kiértékelésével  értékes  felismerések nyerhetők a felhasználók szükségleteiről.  Ezek a  felismerések
hozzájárulnak  a  kínálat  minőségének  további  javításához.  Minden  lehívásnál  a  következő  adatok
tárolására kerül sor:

 a lekérő számítógép IP-címének anonimizált formája
 a lehívás ill. lekérés napja és órája
 a lehívott oldal és fájl neve
 a felhasználó által használt böngészőprogram a program verziószámával együtt
 a felhasználó által használt operációs rendszer

Ezek az információk statisztikai célból kiértékelésre kerülnek. Itt kizárólag olyan információkról van
szó, amelyekből nem lehet következtetni az Ön személyére. Ön egyedi felhasználóként anonim marad.

Az adatok gyűjtéséhez ún. sütik (cookie) is alkalmazásra kerülnek. 

Süti szabályzat

A  smartCircle  komolyan  veszi  az  Ön  magánszférájának  védelmét.  Az  alábbiakban  részletes
információkat nyújtunk az általunk használt sütikről, azok telepítésének megakadályozásáról, illetve az
utóbbi döntés böngészési élményre gyakorolt hatásáról.

Mik azok a sütik?

A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek a honlap látogatójának számítógépén tárolódnak és így anonim
alapon lehetővé teszik a látogató ismételt felismerését. Ezek segítenek a weboldalaknak megjegyezni



az Ön látogatásával  kapcsolatos  információkat,  mint  pl.  a  kiválasztott nyelv és más beállítások.  A
weboldalon tett újabb látogatás így könnyebben megy és hatékonyabb lesz. A sütik fontosak. A web
böngészés bonyolultabb lenne nélkülük.

Miért használunk sütiket?

Azért,  hogy  megtudjuk,  Ön  hogyan  használja  tartalmainkat,  és  növelni  tudjuk  weboldalunk
felkeresésekor a felhasználói élményt.

A  sütik  megjegyzik  az  olyan  beállításokat,  mint  a  nyelv,  a  találatok  rendezési  módja  vagy  a
képernyőfelbontás, melyek a következő látogatáskor már az alapértelmezett beállítások lesznek.

Néhány süti csak ideiglenesen kerül tárolásra az éppen aktuális weboldal munkamenet (látogatás)
kapcsán, mások tartósan, egy fájlként maradnak az Ön számítógépén.

Hogyan utasíthatom el és törölhetem a sütiket?

A sütiket nem használjuk az Ön személyes adatainak gyűjtésére. Azonban, ha akarja, elutasíthatja
vagy blokkolhatja őket böngészőjének beállításaival. További információért használja böngészőjének
Segítség funkcióját. 

A böngészők többsége automatikusan fogadja a sütiket.  Ön böngészője beállításainak segítségével
engedélyezheti vagy tilthatja le a sütik használatát. Ha nem akarja használni őket, akkor törölnie vagy
blokkolnia kell  azokat.  Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az oldal nem mindegyik interaktív
funkciója  lesz  használható  akkor,  ha  a  sütik  használatának  tiltását  választja.
A legújabb böngészők a böngésző-beállításokon keresztül biztosítják a süti-használat szabályozását.
Ha még többet szeretne megtudni a sütikről – például arról, hogy miként tekintheti meg, rendezheti
és  törölheti a  számítógépére  elmentett sütiket  –,  kérjük,  látogasson  el  www.allaboutcookies.org
weboldalra.

További tudnivalók a sütik törléséről és elutasításáról, valamint általános információ ezekről a fájlokról
a www.allaboutcookies.org oldalon található.

Információ a sütik használatáról a mobiltelefonok böngészőiben, továbbá részletek az elutasításukról
és törlésükről, a mobiltelefon használati útmutatójában található.

A közösségi modulok beépítése

Honlapjainkon a Facebook közösségi bővítménye fut, mely a Like-gombbal használható. A nevezett
bővítmény az  Amerikai  Egyesült  Államok-beli  Facebook Inc.  (1601S.  California  Ave.,  Palo  Alto,  CA
94304  USA)  terméke.  Ha  ilyen  közösségi  modult  tartalmazó  honlapunkra  látogat,  nem  teremt
közvetlen kapcsolatot ezzel a céggel. Erre csak az Ön kifejezett jóváhagyása esetében kerül sor, ha Ön
a megfelelő gombra kattint.


