TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK HONLAPUNK ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
NÉV:

Rauchné Fodor Aranka

CÍM:

3300 Eger, Alvégi u. 15.

HONLAP:

ararauch.hu

E-MAIL CÍM:

ararauch@gmail.com

2. ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE
Honlapunk IT szolgáltatója
CÉGNÉV:

MAXER Hosting

SZÉKHELY:

1132 Budapest, Kresz G. utca 21.

HONLAP:

maxer.hu

3. TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulásának minősül, ha az érintett az Adatkezelő honlapjának megtekintése
során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.
Regisztráció
Az oldal egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során történő
adatszolgáltatás önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapszik, és a megadott adatokat csak a szolgáltatás igénybe
vevővel való ügyfélkapcsolat idejére tároljuk.
A regisztráció során bekért e-mail címre a szolgáltatás igénybe vevőjének azonosításához, valamint az oldal egyes
funkcióinak használatához van szükség.
A többszörös regisztrációval való visszaélések elkerülése végett, valamint biztonsági és statisztikai okokból a belépett
felhasználó IP címe is tárolásra kerül, ez azonban sehol sem jelenik meg harmadik fél számára.
Hírlevél-feliratkozás
Honlapunkon a hírlevélre történő feliratkozás az érintett egyértelmű (és önkéntes) nyilatkozatán és hozzájárulásán
alapul (e-mail üzenet küldése a központi kapcsolati e-mail címre).
Minden küldött hírlevél alján egy link segítségével lehetséges az érintett leiratkozása a hírlevelünkről.
4. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A HONLAPON - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
A süti (cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és
később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző
bezárásáig, de korlátlan ideig is.
A sütik fajtái:
- Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem
működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e.
- Használatot elősegítő sütik: amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a
felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
- Teljesítményt biztosító sütik: amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli
viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics,
AdWords).

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az
utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében,
hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét.
Tájékoztatás a honlapunkon alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról:
-

A regisztrált és belépett tagok gépén cookie-ban tároljuk a belépéshez szükséges bizonyos adatokat.
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütiket is használunk
Honlapunkon a teljesítmény fejlesztése érdekében Google Analytics sütiket is alkalmazunk

5. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
Az érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
- Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
- Előzetes tájékozódáshoz való jog
- Az érintett hozzáférési joga
- A helyesbítéshez való jog
- A törléshez való jog
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
- A tiltakozáshoz való jog
- A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
6. HOGYAN MÓDOSÍTHATJA AZ NÁLUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATAIDAT?
A felhasználónak joga van a megadott adatok módosítására. Az adatlapon megjelenő adatok a Beállítások
menüpontban változtathatóak meg.
7. HOGYAN KÉRHETI A TÁROLT ADATOK TÖRLÉSÉT?
Adatai teljes törlését az Adatkezelő fenti e-mail címén kérheti.
8. PROBLÉMA ESETÉN
Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, kérdések esetén az Adatkezelőhöz lehet fordulni. A kérelmeket e-mailben
várjuk, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolunk rá.

