Adatvédelmi nyilatkozat
A.

Személyes adatok gyűjtésére vonatkozó tájékoztatás

(1) A következőkben tájékoztatást nyújtunk a személyes adatok gyűjtéséről honlapunk
használata során. A személyes adatnak számít az összes adat, amely személy szerint
Önre vonatkozik, pl. név, cím, e-mail címek, felhasználói magatartás.
(2) Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 4. cikke (7) bekezdésének
megfelelően az adatkezelő a
Pentolt Kft.
1031 Budsapest
Kunigunda útja 58.
cégjegyzék szám: 01-09-725194
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhető a info@pentolt.hu címen, vagy postai címünkön,
kiegészítve az „Adatvédelmi tisztviselő” szöveggel.
(3) Amennyiben Ön e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon lép kapcsolatba velünk,
az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail címét, nevét, és ha szükséges,
telefonszámát) abból a célból tároljuk, hogy kérdéseire válaszoljunk. Ha az ilyen adatok
tárolására a továbbiakban nincs szükség, akkor az ilyen módon gyűjtött adatokat
töröljük, vagy korlátozzuk az ilyen adatok feldolgozását, amennyiben a törvény által előírt
tárolási kötelezettségek vonatkoznak rá.
4) Amennyiben kínálatunk egyes funkcióinak végrehajtásához szerződéses
szolgáltatókra lenne szükségünk , vagy amennyiben adatait kereskedelmi célokra
kívánjuk felhasználni, részletesen tájékoztatjuk Önt a szóban forgó lépésekről. Ennek
során tájékoztatjuk Önt a tárolás időtartamára vonatkozóan meghatározott kritériumokról
is.
B.

Az Ön jogai

Önnek a következő jogai vannak velünk szemben az Ön személyes adatait illetően:
·

Hozzáférési jog

·

Helyesbítési vagy törlési jog

·

A feldolgozás korlátozásának joga

·

A feldolgozás elleni tiltakozás joga

·

Az adathordozhatósághoz való jog

C.

Személyes adatok gyűjtése honlapunk látogatásakor

(1) Amikor csak tájékozódási célból használja a honlapunkat, tehát regisztrálás vagy
adatok egyéb módon történő megadása nélkül, akkor csak azokat a személyes adatokat
gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünkre. Ha Ön szeretné
megtekinteni honlapunkat, akkor a következő adatokat gyűjtjük, amelyekre technikai
szempontból van szükségünk ahhoz, hogy megjelenítsük Önnek a honlapunkat, és
garantáljuk a stabilitást és a biztonságot (ennek jogi alapja a GDPR 6. cikke (1)
bekezdésének első mondata, f) pont):
·

IP-cím

·

Lekérdezés dátuma és időpontja

·

Időzóna-eltérés a greenwichi középidőhöz képest (GMT)

·

Kérés tartalma (konkrét oldal)

·

Hozzáférési státusz/HTTP státuszkód

·

Továbbított adatmennyiség

·

A honlap, amelyről a kérés származott

·

Böngésző

·

Operációs rendszer és annak interfésze

·

Böngésző szoftver nyelve és verziója

(2) A fent említett adatokon kívül honlapunk használatakor „sütik” tárolódnak az Ön
számítógépén. A „sütik” kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön által használt web
böngésző az Ön merevlemezén tárol, és amelyek lehetővé teszik a „sütit” beállító honlap
tulajdonosa számára (jelen esetben a mi számunkra), hogy bizonyos információt
gyűjtsön. A „sütik” nem tudnak programokat végrehajtani vagy vírusokat továbbítani az
Ön számítógépére. Ezeket arra tervezték, hogy az internet szolgáltatást összességében
minél inkább felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tegyék.
(3) A „sütik” használata:
a)

Ez a honlap a következő típusú „sütiket” használja, amelyek hatókörét és

működését az alábbiakban ismertetjük:
·

Átmeneti „sütik” (b)

·

Állandó „sütik” (c)

b)

Az átmeneti „sütik” automatikusan törlődnek, amikor Ön bezárja a böngészőt. Ezek

különösen a „munkamenet-sütiket” foglalják magukban. Ezek egy úgynevezett
munkamenet-azonosítót tárolnak, amellyel az Ön böngészőjéről érkező különböző
kéréseket hozzárendelik a munkamenet egészéhez. Ez azt jelenti, hogy az Ön
számítógépe felismerhető, amikor visszatér a honlapunkra. Ezek a „munkamenet-sütik”
törlődnek, amikor Ön kijelentkezik, vagy bezárja a böngészőt.
c)

Az állandó „sütik” meghatározott hosszúságú idő után törlődnek automatikusan,

amelynek hossza „sütitől” függően változhat. Ön a „sütiket” bármikor törölheti
böngészőjének biztonsági beállításaiban.
d)

Ön a böngészőjének beállításait igényeinek megfelelően konfigurálhatja, és például

elutasíthatja harmadik fél „sütijeinek”, vagy valamennyi „sütinek” az elfogadását.
Tájékoztatjuk Önt, hogy nem biztos, hogy a jelen honlap valamennyi funkcióját igénybe
tudja venni.
e) A „flash sütiket” nem az Ön böngészője, hanem a flash plug-in eszköze gyűjti.
HTML5 tároló objektumokat is használunk, amelyek az Ön terminálján tárolódnak. Ezek
az objektumok az Ön által használt böngészőtől függetlenül tárolják a szükséges
adatokat, és nincs automatikus lejárati idejük. Ha Ön nem kívánja, hogy „flash sütik”

kerüljenek feldolgozásra, akkor egy e célt szolgáló kiegészítő modult kell telepítenie. A
HTML5 tároló objektumok akadályozhatják Önt, mivel privát üzemmódot használnak az
Ön böngészőjében. Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen törölje manuálisan a
„sütijeit” és a böngészési előzményeket.
f)

Ez a honlap a Google, Inc. („Google”) Google Analitika webelemzési szolgáltatását

használja.
D.

Google Analitika

(1) A Google Analitika úgynevezett „sütiket”, azaz szöveges fájlokat használ, amelyek
az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik elemzések végzését arra
vonatkozóan, hogy Ön használja a honlapot. Az információ, amelyet a „süti” generál
arról, hogy Ön használja ezt a honlapot, általában továbbításra kerül a Google egy, az
USA-ban lévő szerverére, és ott tárolásra kerül. Azonban abban az esetben, ha az IPnévtelenítés aktiválva van ezen a honlapon, az Ön IP-címét a Google előzetesen
lerövidíti az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás más szerződő államain belül. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a
teljes IP-cím kerül továbbításra a Google USA-ban lévő szerverére, és ott kerül
rövidítésre. A jelen honlap üzemeltetője megbízásából a Google ezt az információt arra
használja, hogy elemezze az Ön honlap-használatát, és jelentéseket készítsen a honlap
tevékenységéről, valamint további szolgáltatásokat végezzen a honlap használatával és
az internet használatával kapcsolatban a honlap üzemeltetője számára.
(2) Ön megelőzheti a „sütik” tárolását azzal, ha kiválasztja az ennek megfelelő beállítást
a böngészője szoftverében; azonban tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben nem biztos,
hogy teljes mértékben ki tudja használni a jelen honlap funkcióit. Ön megelőzheti azt is,
hogy a Google a „süti” által generált adatokat gyűjtsön és feldolgozzon az Ön honlaphasználatáról (beleértve az Ön IP-címét), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető
böngésző plug-in modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
(3) Ez a honlap az „_anonymizeIp()” bővítménnyel használja a Google Analitikát. Itt az
IP-címek további feldolgozása rövidített formában történik, ami azt jelenti, hogy a
felhasználó egyedi azonosítása nem lehetséges. Amennyiben az Önről gyűjtött adat
lehetővé tenné az azonosítást, az azonnal kizárásra kerül, és a személyes adatok
azonnal törlődnek.

(4) A Google Analitikát honlapunk használatának elemzésére és rendszeres
fejlesztésére használjuk. A megszerzett statisztikákkal fejleszteni tudjuk kínálatunkat, és
érdekesebbé tudjuk azt tenni Ön, mint felhasználó számára. Azokban a kivételes
esetekben, amikor személyes adat kerül továbbításra az USA-ba, a Google az EU-US
adatvédelmi pajzs hatálya alá tartozik: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
A Google Analitika használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének első
mondata, f) pont.
(5) Harmadik fél szolgáltatóra vonatkozó információ: Google Dublin, Google Ireland
Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Felhasználói feltételek: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, adatvédelem
áttekintése: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, és adatvédelmi
nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.
E. Adatvédelmi nyilatkozat a Pentolt hírlevélhez
(1) A belegyezésével feliratkozhat hírlevelünkre, melyben az aktuális ajánlatainkról
tájékoztatjuk Önt. A hirdetett árukat és szolgáltatásokat a belegyezési nyilatkozat
tartalmazza.
(2) A hírlevélre való feliratkozáskor a kettős engedélyeztetési eljárást alkalmazzuk. Ez
azt jelenti, hogy a regisztráció után egy e-mailt küldünk az Ön által megadott -email
címre, melyben kérjük jóváhagyását, hogy hírlevelet küldhessünk Önnek. Ha 24 órán
belül nem hagyja jóvá a regisztrációját, az adatait blokkoljuk, és 1 hónap után
automatikusan törlésre kerülnek. Emellett tároljuk IP címét, valamint a regisztráció és a
jóváhagyás idejét. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy ellenőrizze a regisztrációját és
felfedezze a személyes adatokkal történő esetleges visszaélést.
(3) A hírlevél küldéséhez szükséges egyetlen kötelező információ az Ön e-mail címe. Az
önállóan feltüntetett további adatok önkéntesek, és arra használjuk, hogy személyesen
Önt szólítsuk meg. A visszaigazolás után az e-mail címét hírlevél küldése érdekében
tároljuk. A jogalap a GDPR 6 törvény (1) bekezdés 1.
(4) Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését, és leiratkozhat a hírlevélről. A
beleegyezését a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy a fenti kapcsolattartási
adatokra küldött üzenet segítségével vonhatja vissza.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hírlevél elküldésének időpontjában értékeljük
felhasználói viselkedését. Ehhez az értékeléshez az elküldött e-mailek olyan webes
jelzőket vagy nyomkövető képpontokat tartalmaznak, amelyek a weboldalunkon tárolt
egy képpontos képfájlokat ábrázolják. Ezen értékelésekhez a (3) pontban említett
adatokat és a webes jelzőket összekapcsoljuk az Ön e-mail címével és egy egyedi
azonosítóval.
A hírlevél linkei tartalmazzák ezt az azonosítót is. Az így kapott adatokat úgy használjuk
fel, hogy olyan felhasználói profilt hozzunk létre, amely a hírlevelet személyre szabja.
Ebben a folyamatban rögzítjük, mikor olvassa hírlevelünket, mely linkekre kattint rá, majd
következtetéseket von le az Ön személyes érdeklődéséről. Ezeket az adatokat az Ön
által a weboldalunkon végrehajtott műveletekkel összekapcsoljuk.
Ön bármikor ellenezheti a nyomon követést, ha az e-mailben található külön linkre
kattint, vagy bármely más kommunikációs csatornán keresztül tájékoztat minket. Az
információt addig tároljuk, amíg hírlevelünkre való feliratkozása tart. Miután leiratkozott,
az adatokat csak statisztikai és névtelen formában tároljuk.
Továbbá, az ilyen követés nem lehetséges, ha letiltotta a képek megjelenítését az e-mail
alkalmazás alapértelmezett beállításaiban. Ebben az esetben a hírlevél nem fog teljes
körűen megjelenni, és előfordulhat, hogy nem tudja használni az összes funkciót. Ha úgy
dönt, hogy kézzel jeleníti meg a képeket, a fent említett követés megtörténik.

