ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
FÜGGELÉK A HONLAPON TÖRTÉNŐ LÁTOGATÓI
TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

ADATKEZELÉSRŐL.

1. Az adatkezelést az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában feltüntettük.
2. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a
weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
A weboldal kizárólag egyetlen „sütit” használ, azt pedig „PHPSESSID”-nak hívják.
Ez egy „felhasználó hozzájárulását nem igénylő” munkamenet (session) cookie,
ennek segítségével jegyzi meg a weboldal a kiválasztott nyelvet.
3. Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett
felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását
követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni
(2003. évi C. törvény 155.§/4/).
Ezen törvény alapján az Adatkezelési szabályzat 2. számú melléklet szerinti
adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek alapján a Társaságunk honlapja a weboldal
használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről
elmenti az alábbi adatokat egy napló állományba, de ezt nem használja fel
semmilyen formában a továbbiakban:
• a látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága
esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.
Amennyiben a MaxiCont Kft. adatkezelési szabályzatáról többet szeretne
megtudni, kérjük elérhetőségeinken keressen.
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