
 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A következő információk célja, hogy egyszerű áttekintést nyújtson arról, hogy mi történik személyes 
adataival, amikor ellátogat a Walter Hungéria webhelyére.  

A személyes adatok azok az adatok, amelyek felhasználhatók az Ön személyes azonosítására. Az 
adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk az alábbiakban találhatók. 

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait? 

Először, adatait kizárólag önkéntes alapon, hírlevél feliratkozás céljából gyűjtjük. Másodszor, az 
informatikai rendszerek automatikusan gyűjtik az adatokat, amikor meglátogatja weboldalunkat. 
Ezek az adatok elsősorban technikai jellegűek (például az Ön által használt internet böngésző és 
operációs rendszer, vagy az az idő, amikor belépett webhelyünkre), és automatikusan gyűjtésre 
kerülnek, amikor belép weboldalunkra. 

Mire használjuk az Ön adatait? 

Az adatok egy részét annak biztosítása érdekében gyűjti a rendszer, hogy a weboldal helyesen legyen 
elérhető. Más adatok a felhasználói viselkedés elemzésére használhatók. 

Milyen jogokkal rendelkezik az Ön adataival kapcsolatban? 

Önnek joga van bármikor, díjmentesen információt szerezni a tárolt személyes adatok származásáról, 
címzettjeiről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését, feldolgozásának korlátozását 
vagy törlését is kérni. E célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, vagy akkor is, ha csak további 
kérdései vannak az adatvédelemről. Ezenkívül joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti 
hatósághoz. 

Analitikai eszközök és harmadik féltől származó eszközök 

Az Ön böngészési viselkedését statisztikai elemzésnek lehet alávetni, amikor meglátogatja 
weboldalunkat. Ezt az elemzést elsősorban sütik és elemző programok segítségével végzik. Az Ön 
böngészési viselkedését általában anonim formában elemzik; böngészési viselkedése nem vezethető 
vissza Önhöz. Bizonyos eszközök használatának mellőzésével megakadályozhatja az elemzéseket. 
Erről részletes információt a következő Adatvédelmi irányelvekben talál. Ezeket az elemzéseket 
kifogásolhatja, és a kifogásolás lehetőségeit a jelen adatvédelmi politika határozza meg. 

Információk megosztása a Walter-en kívüli felekkel 
A Walter az Ön személyes adatait nem adja el, nem forgalmazza és nem továbbítja semmilyen 
módon harmadik félnek, kivéve az alábbiakban ismertetett eseteket, amelyek a Walter jogos érdekei 
alapján állnak rendelkezésre, hogy kiváló minőségű szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Az Ön adatait az 
EU-n és az EGT-n kívül csak akkor továbbíthatjuk, ha megfelelő védelmet biztosítottunk a fogadó 
országban, például a csoporton belüli adatátviteli megállapodással, az Európai Bizottság harmadik 
felekkel kötött szokásos szerződéses kikötéseivel vagy a nemzeti jogszabályok által előírt egyéb 
követelményekkel.  

• A digitális látogatókról szóló adatokat megoszthatjuk weboldal-hosting partnereinkkel és más 
felekkel, akik segítenek nekünk honlapjaink üzemeltetésében, üzleti tevékenységünk ellátásában 
vagy az Ön kiszolgálásában, feltéve, hogy ezek a felek megállapodnak abban, hogy személyes adatait 
bizalmasan kezelik.  

• A Walter Hungária megoszthatja a digitális látogató adatait egy másik Walter céggel, ha szükséges. 



• Előfordulhat, hogy a digitális látogatókról a helyben releváns digitális hatóságoknak közzé kell 
tennünk adatokat az adatvédelmi irányelveink érvényesítése érdekében. Előfordulhat, hogy adatait a 
kormányzati hatóságoknak is át kell adnunk, amikor egy jogi kötelezettség erre kötelezi minket. 

 

  

2. ADATGYŰJTÉS HONLAPUNKON 

Sütik 
A webhelyünkön sütiket használunk szolgáltatásunk felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és 
biztonságosabbá tétele érdekében. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépen 
tárolnak, és amelyeket a böngészőjében tárolnak. A sütik nem károsítják a számítógépet, és nem 
tartalmaznak vírusokat. 

Az általunk használt sütik többsége munkamenet-sütik. A látogatás végén automatikusan törlődnek. 
A többi sütit mindaddig tárolják az eszközén, amíg törli őket. Ezeknek a sütiknek a felhasználásával 
felismerjük böngészőjét a következő látogatás alkalmával. 

Konfigurálhatja böngészőjét úgy, hogy értesítést kapjon a sütik használatáról, és csak sürgősen 
engedélyezze a sütik használatát, megtagadhatja a sütik általános vagy meghatározott esetekben 
történő elfogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A webhely 
funkcionalitása ronthat, ha letiltja a sütiket. 

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy az Ön által igényelt speciális funkciók 
ellátásához szükséges cookie-kat a GDPR 6. cikke (1f) bekezdése alapján tárolják. A weboldal 
tulajdonosának jogos érdeke a cookie-k tárolása annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat hiba nélkül 
és technikai szempontból optimalizált formában tudják nyújtani.  

Szerver naplófájlok 
A webhely szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat a szerver naplófájljaiban, 
amelyeket böngészője automatikusan elküld nekünk. Ezek tartalmazzák: 

o Böngésző típusa és verziója 

o Használt operációs rendszer 

o Hivatkozó URL 

o A webhelyet elérő számítógép gazdaneve 

o A szerver kérésének ideje 

o IP-cím 

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal. 

Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikkének (1b) bekezdése, amely lehetővé teszi az adatok 
feldolgozását egy szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések 
meghozatala érdekében. 

Adatok továbbítása harmadik fél számára  

Az Ön adatait - kifejezett hozzájárulása nélkül - nem adjuk tovább harmadik feleknek, például 
reklámozás céljából. Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikkének (1b) bekezdése, amely lehetővé 
teszi az adatok feldolgozását egy szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőző 
intézkedések meghozatala érdekében. 

3. ELEMZÉSI ESZKÖZÖK ÉS REKLÁMANYAGOK 



Google Analytics 
Ez a webhely a Google Analytics internetes elemző szolgáltatás által biztosított funkciókat használja. 
E szolgáltatás szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. 

A Google Analytics sütiket használ. Ezek olyan szöveges fájlok, melyeket a számítógépen tárolnak, és 
lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A süti által a weboldal használatával 
kapcsolatban előállított adatokat rendszerint egy Google-szerverre továbbítják az USA-ban, ahol 
azokat tárolják. 

A Google Analytics sütiket a GDPR 6. cikke (1f) bekezdése alapján tárolják. 

Böngésző bővítmények 

A sütik mentését megakadályozhatja, ha kiválasztja a böngészőszoftverben a megfelelő beállításokat. 
Szeretnénk azonban rámutatni, hogy ha ezt megteszi, akkor nem biztos, hogy teljes mértékben ki 
tudja használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által generált és 
a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) a Google felé történő 
elküldését és feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-bővítményt: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Ellenvetés az adatgyűjtéshez 
Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics rögzítse adatait. Ez egy opt-out 
cookie-t helyez a rendszerébe, amely megakadályozza az adatok gyűjtését a webhely jövőbeli 
látogatásain a Google Analytics deaktiválásával. 

A felhasználói adatok Google Analytics-ben történő kezelésével kapcsolatos további információk a 
Google adatvédelmi és biztonsági politikájában találhatók itt: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

4. HÍRLEVÉL ADATOK 

Ha feliratkozik hírlevelünkre, szükséges érvényes e-mail címét is megadnia. A kiegészítő adatokat 
(név; cégnév; beosztás) megadása opcionális, megadása önkéntes alapon történik. A hírlevél 
regisztrációnál megadott adatokat határozatlan időre vagy visszavonásig tároljuk és kizárólag a kért 
információk (szolgáltatás, termék és rendezvény újdonságok, akciók) elküldésére használjuk, és nem 
osztjuk meg azokat harmadik féllel. 

Az adatokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (a GDPR 6. cikkének (1a) bekezdése). 
Ön Bármikor visszavonhatja az adatok, az e-mail cím és az e-mail cím tárolásához való hozzájárulását, 
valamint annak felhasználását a hírlevél elküldéséhez, például a kiküldött hírlevél "Leiratkozás" 
linkjével, vagy e-mail útján írásban jelezve ügyfélszolgálatunkon. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a már megkezdett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét. 

A hírlevél-feliratkozások kezelése céljából tárolt adatokat mindaddig tároljuk, amíg leiratkozik a 
hírlevelekről, majd törli őket. Ez nem érinti azokat az adatokat, amelyeket más célokra tárolunk 
(például az Eszközök e-mail címeit). 

5. PLUG-INOK ÉS ESZKÖZÖK 

Google Fonts 
Ez a webhely a Google által biztosított internetes betűkészleteket használ a betűkészletek egységes 
megjelenítéséhez. Amikor belép egy webhelyre, a böngésző betölti a szükséges web-betűkészleteket 
a böngésző gyorsítótárába a szöveg és a betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez. Ehhez a 
böngészőnek létre kell hoznia a kapcsolatot a Google szervereivel. Ennek eredményeként a Google 
látni fogja, hogy webhelyünkhöz az Ön IP-címét használtuk. A Google Fonts-ot arra használjuk, hogy 
online szolgáltatásainkat egységesen és vonzó módon jelenítsük meg. Ez a GDPR 6. cikke (1f) 
bekezdésének megfelelően jogos érdeket képvisel. Ha böngészője nem támogatja a webes 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


betűkészleteket, akkor a számítógép egyik szabványos betűkészletét fogja használni. További 
információkat a Google Fonts-ról a https://developers.google.com/fonts/faq webhelyen és a Google 
adatvédelmi irányelveiben találhat: https://www.google.com/policies/privacy/. 

https://www.google.com/policies/privacy/

