
Neting Kft. 
WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok 

A Honlap látogatottsági adatai a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kerülnek mérésre. A 

szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra a látogató által használt eszköz 

böngészőjéből. A továbbított adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. 

A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631 

Kezelt adatok: Minden adat, melyet a Google Analytics gyűjt. 

Az adatkezelés célja: Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat, a szolgáltatásokat. 

Az adatok összegyűjtésének módja: 

A Honlap meglátogatásakor az alsó sorban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt 

cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani. A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ 

semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben 

a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a 

látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a saját gépén 

megteheti. 

Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatások használatának végéig. 

Cookie-k (sütik) alapján megismert és kezelt adatok 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. 

cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató 

cookie-t helyezzen el. 

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó 

azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül 

generált számsort – amelyet a látogató eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után 

megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a látogató számítógépén. 

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a 

szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével 

tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést 

jeleníthetnek meg a felhasználónak. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, 

külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai 

szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének 

beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. 

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a 

cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / 

Adatvédelem menüpontban tehetők meg. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631


A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a 

felhasználó számára. 

Az adatok összegyűjtésének módja: Automatikus, de nem kötelező. 

Az adatkezelés célja: 

Az Adatkezelők a weboldal hatékonyságának folyamatos optimalizálása, név nélküli és piaci elemzések 

céljából a Google Analytics-et használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is 

hozzáférnek. 

A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének 

beállításától függ. Az adatok a Google-ben 24 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást 

eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul. 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban 

az Ön hozzájárulása. 

ADATKEZELŐ 

Adatkezelő: Neting Kft. 

Adatvédelmi felelős: Tóth Péter 

Székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly krt 96/100. 

Adószám:  12941258-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-711138 

Elérhetőségek: adatvedelem@neting.hu 

AZ ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYEK JOGAI 

Előzetes tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő 

tényekről és információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az 

adatkezelés megkezdését megelőzően is. 

Hozzáférési jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ 

kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon.  

https://google.com/policies/technologies/cookies
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Helyesbítéshez való jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan 

késedelem nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.  

A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan 

késedelem nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles 

arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni 

bizonyos esetekben. 

Az érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz 

kapcsolódóan áll fent, bizonyos más esetekben, így többek között a jogi kötelezettség 

teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos 

meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési 

állapot rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzet előzménye vagy már maga a 

konkrét vitás helyzet is lehet. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen 

kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel.  

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak 

kezelése ellen, ha az   

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha az adatkezelés az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – profilalkotás is! – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 

vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor 

kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntésalkotást. 



Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan 

késedelem nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás 

joga) 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – 

különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 

szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet. 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 

hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. 

 


