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Adatbiztonsági részletek
(adatvédelmi nyilatkozat)

AZ Ön privátszférájának védelme nagyon fontos számunkra. A következőekben az adatai
felhasználásának módjáról tájékoztatjuk.
1) Adatai felmérése és feldolgozása
Oldalunkat meglátogathatja személyes adatai megadása nélkül is. A kérdőívek kitöltéséhez
regisztráció szükséges, ebben az esetben kérik a személyes adatokat.
2) Adatbevitel
A kérdőív kitöltéséhez szükséges regisztrációnál személyes adataira lesz
keresztnév, családnév, e-mailcím, utca, irányítószám, város, születési év,
jelszó), valamint néhány szociodemográfiai adat, valamint Ön a kérdőívek
adatokat közöl. A kapcsolatfelvétel többnyire e-mailcímen keresztül történik.
protokollon keresztül (legalább 128 bit) titkosítva kerülnek az internetre.

szükségünk (pl.:
felhasználónév és
kitöltése során is
Az Ön adatai SSL

3) Adatai felhasználása és harmadik fél számára történő továbbítása
Az Ön által közölt adatokat kizárólag a szerződés megkötéséhez használjuk fel, szigorúan a
törvényi előírások szerint. Ennek érdekében, szükség szerint, történik adatainak továbbítása egy
másik cég számára, pl. posta, vagy bankintézet, átutalás céljából. Ezek a cégek csak a megbízások
lebonyolításának céljából használhatják az Ön adatait és szerződésben vállalják adatvédelmi
törvény betartásának kötelezettségét. Törvényi előírás esetében, hatósági utasításra vagy hivatalos
vizsgálat során azonban törvény kötelez bennünket a releváns adatok hatóság számára történő
kiadására.
4) Hírlevél
Az Ön beleegyezésével e-mailcímére hírlevelet küldünk. A hírlevélről bármikor leiratkozhat, ha a
felhasználói felületen deaktiválja a hírlevél megrendelését, a kapott hírlevélben az 'unsubscribe'
funkciót használja, vagy forduljon az impresszum e-mailcímén elérhető munkatársunkhoz.
5) Sütik használata
Weboldalunk sütiket használ, hogy a megjelenést szebbé tegye illetve egyes funkciókat elérhetővé.
Ez apró szövegfájlokat jelent, melyek az Ön számítógépén tárolásra kerülnek. Az általunk használt
sütik alapjában véve a böngésző bezárása után törlődnek az Ön hard drivejáról is (SessionCookies). Bizonyos esetekben olyan sütik használatosak, melyek a számítógépen maradnak és a
következő látogatáskor automatikusan felismerésre kerülnek (hosszútávú-Cookies). Ezek a sütik
arra jók, hogy a látogató egyedi választásait (pl. kosárba helyezett áruk) elmentse, hogy az oldal
frissítése után az utolsó állapotot állítsa vissza. Mi a sütik egy személytelen statisztika előállítására
használjuk. A létrehozott sütik maximum három hónapig érvényesek.
Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütikről információt kap, így lépésről lépésre dönthet azok
elfogadásáról vagy elutasításáról. A sütik elutasítása esetén weboldalunk néhány funkciója
korlátozottá válik. Böngészője súgójában további leírást találhat a sütik elfogadásáról és
elutasításáról.
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Ez a weboldal Google Analytics-ot használ, a Google Inc.("Google") webanalizáló programját.
Google Analytics úgynevezett „Cookiekat“ azaz sütiket használ, szövegfájlokat, melyek a
számítógépén mentésre kerülnek, és melyek a weboldal használatára vonatkozó analízist tesznek
lehetővé. A sütik által létrehozott weboldalhasználattal kapcsolatos információk (az Ön IP-címe is)
a Google egyik amerikai szerverére kerül, és ott tárolják. A Google ezeket az információkat a
weboldal használatának kielemzésére használja, a weboldal aktivitásairól készít tanulmányokat a
weboldalak üzemletetői részére valamint a weboldallal és az internettel kapcsolatos felhasználáshoz
nyújt egyéb szolgáltatásokat. A Google is továbbadja ezeket az információkat harmadik fél részére,
ha az törvényileg elő van írva, vagy amennyiben a harmadik fél a Google általi megrendelést hajt
végre. A Google semmilyen esetben nem hozza összefüggésbe az Ön IP-címét más Google
adatokkal. A sütik telepítését a böngészője megfelelő beállításaival akadályozhatja meg, mégis
felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a weboldal egyes funkciói elérhetetlenné válnak.
6) Adatbiztonság
A részvételi adatai SSL protokollal titkosítva kerülnek az Internetre (lásd Biztonság menüpont).
Weboldalainkat és egyéb rendszereinket technikai intézkedésekkel biztosítjuk az adatok elvesztése,
megsemmisülése, illetve illetéktelen személy által történő hozzáférés, módosítás vagy továbbadás
ellen.
7) Tájékoztatáshoz való jog
Önnek joga van ingyenes információ lekérdezésére a tárolt adatokkal kapcsolatosan, valamint
részben kérvényezheti az adatok helyesbítését, zárolását és törlését, amennyiben ez jogilag
lehetséges. Ebben az esetben kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz: info@marketagent.com
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