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1. BEVEZETÉS  

 
Az Exis.hu Kft továbbiakban, mint szolgáltató, a weboldalt (www.exis.hu) 
látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő 
szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató kizárólag az előzetes tájékoztatást 
követően az érintettek által adott hozzájárulása alapján gyűjti és kezeli azok 
személyes adatait. A szolgáltató a személyes adatok védelmének és tiszteletben 
tartásának érdekében, az adatkezelés során, a törvényi előírásokat 
maradéktalanul betartja, különös tekintettel, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak, valamint az Információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
tartalmára vonatkozóan. 
 
Az adatkezelő neve:    Exis.hu Kft. 
Az adatkezelő cégjegyzékszáma:  01 09 951504 
Az adatkezelő székhelye:   1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 14.  
Az adatkezelő képviselője (ügyvezető igazgató): Tóth Balázs 
Az adatkezelő e-mail címe:   info@exis.hu 
Az adatkezelő telefonszáma:   06 30 948 5818 

 
2. AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, INFOTV.  
 
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya a 2011. évi CXII. Infotv. hatályba 
lépésével megegyezően kezdődik és visszavonásig tart. Jelen szabályzat 
fogalomrendszere megegyezik 3. §-ban meghatározott értelmezéssel: 

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az 
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

http://www.exis.hu/
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ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. 

 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 
- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott 
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 
félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adat - teljes 
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt 
az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára 
történő hozzáférhetővé tétele. 

 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 
technikai feladatot az adaton végzik.  
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 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés 
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is 
- adatok feldolgozását végzi. 

 Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy 
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 
Az Exis.hu Kft. adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető igazgató látja 
el. A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az 
adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját. A Társaság személyes adatot csak 
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az 
érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás 
alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Amennyiben az 
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, úgy 
az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. 
 
A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazott(ak) és a Társaság megbízásából az 
adatkezelésben résztvevő(k), annak valamely műveletét végző szervezet(ek) 
alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként 
tekinteni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel 
rendelkező személy(ek) kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. Az 
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. 
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése 
érdekében van lehetőség, a Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra 
való felhasználása, továbbadása szigorúan tilos!  
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A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy 
jogi személy(ek)re, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek)re 
vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket minden esetben az adatfeldolgozóval 
kötött megbízási szerződés tartalmazza. A Társaság munkatársai munkájuk során 
gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne nézhessenek bele a 
személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adatok tárolása, 
elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy azok jogosulatlan személy részére ne 
is legyenek hozzáférhetők, megismerhetők, megváltoztathatók vagy 
megsemmisíthetők. 

 
3. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS JOGAINAK 
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti 
személyes adatainak helyesbítését vagy (a jogszabályban elrendelt 
adatkezelések kivételével) törlését írásban, az info@exis.hu e-mail címen. 
 

3.1. A tájékoztatáshoz való jog 
 

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve 
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott 
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. 
 
 

mailto:info@exis.hu
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A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a 
benyújtástól számított legkésőbb 15, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 napon 
belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 
15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett 
tájékoztatása törvény alapján meg nem tagadható. A tájékoztatás főszabály 
szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében 
meghatározott esetben számíthat fel. A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § 
(1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak 
indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, szintén  
írásban kerül sor. 
 

3.2. A tiltakozás joga 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: 

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az 
adatkezelő(k)re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 
adatkezelő(k), adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 
üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik 

 továbbá a törvényben meghatározott egyéb eset(ek)ben.  
 

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, 
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 
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intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a tiltakozás tárgyában 
hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidő betartását a Társaság 
elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint 
bírósághoz fordulhat. Amennyiben a benyújtott tiltakozás indokolt, az 
adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. 
 

3.3. Személyes adatok zárolása 
 
A Társaság zárolja a személyes adatot, adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené 
az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését korábban 
kizárta. 
 

3.4. Személyes adatok törlése 
 
A Társaság a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett a 
fentiek szerint kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen 
nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, 
zárolására, helyesbítésére legfeljebb 30 nap áll a Társaság rendelkezésére. Az 
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj 
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett 



 

 

Exis.hu Kft. – we solve IT - adószám: 14453243 243 cégjegyzék szám: 01 09 951504 székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 14.  

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 
idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  
 

4. A TÁRSASÁG HONLAPJÁNAK HASZNÁLATA SORÁN 
MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK  
 
Az adatkezelés helye: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 14. 
Az Exis.hu Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz 
fordulhat: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
www.naih.hu 
 
4.1. A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel 
 
Az Exis.hu Kft. a www.exis.hu honlapján, az oldal látogatottsági adatait elemző 
szoftver fut. Ez a szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem 
kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság látogatóiról az alábbi, 
automatikusan keletkező információkat, ún. cookie-kat kapja: a látogató 
internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak 
adatai és a használt böngészőprogram megnevezése. Mivel a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott 
gyakorlat alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, így a Társaság 
minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adato(ka)t jelen 
szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel kezel.  
 

http://www.naih.hu/
http://www.exis.hu/
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A Társaság a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az 
adatgyűjtésről, az ezen felül felmerülő kérdésekre az érintett kifejezett kérésére 
készséggel válaszol.  
 
4.2. Weboldalon kezdeményezett ajánlatkéréshez vagy kapcsolat 
felvételhez kötődő adatkezelés 
 
A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő 
kapcsolatfelvételre is. E-mail küldésével vagy a weboldalon található ún. 
kapcsolati űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez 
szükséges releváns adatait és üzenetet hagyhat. Az adatok elküldésére azonban 
csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési 
szabályait. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, különben a honlapon 
keresztül nem tudja megküldeni az üzenetét. Ebben az esetben az adatkezelés 
jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 

 Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal 
történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése és elősegítése,  

 A kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a 
látogatás időpontja, a látogató által megadott név/pozíció, cégnév, e-mail 
cím, telefonszám és az üzenet szövege.  

 Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti 
hozzájárulása.  

 Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év, a 
kapcsolatfelvételi cél megvalósulásáig. 

 Az adattárolás módja: elektronikus 
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4.3. Cookie-k (sütik) kezelése 
 
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és 
olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a 
bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által 
létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói 
élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, 
és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére 
a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a 
látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap 
látogatóját tájékoztatja. 
 

 Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon 
követése  

 Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, 
amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége 
van 

 A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok 
 Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói 

 
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban 
bármikor törölje saját böngészőjéből. A leggyakrabban használt internetes 
böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és 
engedélyezi a sütik letöltését és használatát. A sütik használatáról az egyes 
böngészők „Súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, 
amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. A hozzájárulást igénylő 
sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik 
– a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az 
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Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan 
sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül 
adatot gyűjthetnek. 
  
4.3.1. Sütik típusai 
 

 Állandó vagy ideiglenes sütik: ideiglenes sütik addig maradnak a 
számítógépén, amíg Ön el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik 
hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig 
maradnak az eszközén, ameddig Ön azokat manuálisan nem törli.  

 Munkamenet (session) sütik: Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás 
ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával 
automatikusan törlődnek számítógépéről. Nélkülözhetetlenek a weboldal 
üzemszerű működéséhez. 

 Teljesítményt biztosító sütik (analitika): a Google Analytics sütik 
segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és 
jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy az Ön számára legoptimálisabb 
weboldalt hozzuk létre. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint 
beazonosítani, az IP címet is csak részben rögzítik. 

 Third party cookie: 
https://www.google.com/policies/technologies/types/  

 
4.3.1.1. Szigorúan kötelező sütik 

 
 ASP.NET_SessionId: Általános célú munkamenet-süti, amelyet a 
Microsoft .NET alapú technológiákkal fejlesztett weblapok használnak. 
Általában névtelen felhasználói munkamenet fenntartására szolgál a 
kiszolgáló által. Élettartam: Látogatói munkamenet végéig 
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 OptanonAlertBoxClosed: Egyes OneTrust süti-megfelelőségi beállításokat 
alkalmazó weboldalak által használt süti. Akkor kerül beállításra, amikor a 
felhasználó számára láthatóvá válik a sütibeállításokra vonatkozó 
értesítés, ill. bizonyos esetekben akkor, amikor a felhasználó az értesítést 
aktívan lezárja. Lehetővé teszi, hogy a webhely az üzenetet ne jelenítse 
meg többet a felhasználó számára.Személyes információt nem tartalmaz. 
Élettartam: 1 év 

 OptanonConsent: A OneTrust süti-megfelelőségi alkalmazás állítja be. 
Arra vonatkozóan tárol a weboldal által használt süti-katergóriákra 
vonatkozó információkat, hogy a felhasználók hozzájárultak-e vagy 
visszavonták-e az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulásukat. A süti 
normál élettartama 1 év, így a visszatérő felhasználók preferenciái 
megmaradnak. Nem tartalmaz a felhasználóra vonatkozó személyes 
információt. 

  
4.3.1.2. Teljesítmény sütik 

 
 Google (_ga; _gat; _gid): Ezekkel a sütikkel információkat gyűjtünk arra 
vonatkozóan, hogy a látogatók hogyan használják weboldalunkat. Az 
információkat jelentések készítésére és a weboldal fejlesztésére 
használjuk. A sütik információkat olyan módon gyűjtenek, hogy azok nem 
azonosítanak közvetlenül senkit, ideértve a webhely látogatói számát is, 
ahonnan a látogatók érkeztek, és mely oldalakon jártak.A Google 
adatvédelmi és adatmentési információit itt találja: 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245) 

 _ga: A Google Universal Analytics-hez kapcsolt sütielnevezés, ami a 
Google által leggyakrabban használt elemzési szolgáltatás jelentős 
frissítése. Ez a süti az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál, 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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véletlenszerűen generált szám hozzárendelésével vevői azonosítóként. Ez 
szerepel a weboldal minden oldalpéldányában, és kiszámítja a látogató, a 
munkamenet és a kampány adatait a web elemző jelentéseihez. 
Alapértelmezés szerint 2 év elteltével jár le, bár ezt a webhelytulajdonosok 
módosíthatják. Élettartam: 2 év 

 gat_: Ez egy olyan típusú süti, amelyet a Google Analytics állít be, úgy, hogy 
a nevében szereplő mintaelem, a fiók vagy a hivatkozott webhely egyedi 
azonosító számát tartalmazza. A _gat  süti egy változataként jelenik meg, 
amelyet arra használnak, hogy korlátozzák a Google által a nagy forgalmú 
webhelyeken rögzített adatok mennyiségét. Élettartam: néhány 
másodperc 

 _gid: A Google Universal Analytics-hez kapcsolt sütielnevezés. Tárolja és 
frissíti az egyes meglátogatott oldalakra vonatkozó egyedi azonosítót. 
Élettartam: 1 nap 

 
4.3.1.3. Célzó és hirdetés sütik 

 
 Google AdWords: A weboldalon a szolgáltató a „Google AdWords” nevű 
online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe 
veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.  A Google konverziókövetés 
a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy 
weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez 
szükséges cookie kerül a számítógépére. Az információk – melyeket a 
konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, 
hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára 
konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a 
hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra 
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továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem 
jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha 
nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor kérjük, hogy 
utasítsa el a böngészőjében a cookie-k telepítésének lehetőségét. 
Fentiekről további információ az alábbi linken érhető el: 
www.google.de/policies/privacy/ 

 Google Analytics: A weboldalon a szolgáltató a Google Analytics 
alkalmazást használja, amely a Google Inc.(„Google”) webelemző 
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó 
által látogatott weblap használatának elemzését. A Google ezeket az 
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a 
honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap 
aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a 
weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat 
teljesítsen. A cookie-k tárolását a böngészője megfelelő beállításával 
megakadályozhatja. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse 
és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 
kapcsolatos adatait, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető 
böngésző kiegészítőt:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 Google Remarketing: Az Adatkezelő a Google Remarketing program 
használatával a Google Analytics adatai mellett a DoubleClick cookie 
adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a Remarketing 
szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók 
később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével 
találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe 
veheti online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – 
például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő 

http://www.google.de/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google 
Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a 
DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a 
Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, 
illetve a hirdetések optimalizálására. 

 Social media: Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása 
személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Az adatgyűjtés célja: 
a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az 
adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: LinkedIn, Instagram, Youtube, 
Facebook, Twitter közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a 
felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: aki regisztrált a 
LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter oldalakon Az adatok 
forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az 
adott közösségi oldalon tájékozódhat, ahogyan az adatkezelés 
időtartamáról, módjáról, illetve az adatok törlési vagy módosítási 
lehetőségeiről is. A Youtube más weboldalakba beágyazott videók alapján 
gyűjt felhasználói adatokat. A Google azon szolgáltatásának kiterjesztése, 
mely alapján releváns hirdetéseket jelenít meg saját vagy más webhelyek 
látogatói számára. A sütiket a videomegtekintések követésére is 
használják. 

 

3. HOGYAN MÓDOSÍTHATOM A SÜTIBEÁLLÍTÁSAIMAT?  

Számos böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. Ha többet 
szeretne megtudni a sütikről, beleértve a már beállított sütiket is, látogasson el 
a www.aboutcookies.org vagy a www.allaboutcookies.org oldalra.Az egyes 
böngészők sütibeállításait keresse az adott böngészőt fejlesztő cég weboldalán.  

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
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4. AZ ADATFELDOLGOZÓ  MEGNEVEZÉSE  
 
Az adatfeldolgozó neve:    ATW Internet Kft. 
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma:  01-09-736956 
Az adatfeldolgozó címe:    1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1. 
Az adatfeldolgozás célja:   szerverszolgáltatás 
 
Az adatfeldolgozó(k) az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a 
tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései 
szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, az 
adatokat harmadik fél számára nem adhatják át, továbbá a személyes adatokat 
a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. 
 

5. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA  
 
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a 
nyilatkozat módosítása az érintett által megadott személyes adatainak 
felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mail formájában 
tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés 
paraméterei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti 
hozzájárulást.  
 

6. A BELSŐ ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY  ÉS 
ELÉRHETŐSÉGEI  
 
Tóth Balázs (ügyvezető) 
E-mail: balazs.toth@exis.hu 

mailto:balazs.toth@exis.hu
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7. JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN NEM MEGHATÁROZOTT  
KÉRDÉSEK KÖRE  
 
A fent nevezett kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatai az irányadók. 
 
 
 
 
 
 

 


