
 

Adatkezelési Szabályzat 

 

Az ön személyes adatainak védelme 

A „ConformiTICs Lab Korlátolt Felelősségű Társaság” – székhely: H-1134 Budapest, Váci út 49. 
6.emelet (a továbbiakban a „Vállalat”) elkötelezett az adatvédelem – így különösen a honlap 
látogatóinak személyes adatainak – védelme mellett. A Vállalat adatvédelmi, illetve adatkezelési 
gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak 
megadásával ön beleegyezését adja ahhoz, hogy a Vállalat ezen adatokat a jelen adatvédelmi 
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja. 
 

A személyes adatok meghatározása 

A vonatkozó jogszabályok alapján önre vonatkozóan személyes adatnak minősülnek azok az adatok, 

amely alapján ön azonosított vagy azonosítható. A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem 

kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A honlap látogatója azonban dönthet úgy, 

hogy megad bizonyos, kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (például e-mail cím). A honlapunkon 

keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat. 

Az Adatkezelő és az adatkezelés alapelvei, szabályai 

A www.conformiticslab.com weboldal üzemeltetője, a „ConformiTICs Lab Kft.” (székhely: 1134 

Budapest, Váci út 49.), a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek 

minősül. A Vállalat belső szabályzatai, adatkezelési folyamati és mechanizmusai mindenkor 

biztosítják a teljes összhangot az európai és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletével és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel. Alapvető célunk az ön információs 

önrendelkezési jogainak tiszteletben tartása és hatékony érvényesítése, ezért megteszünk mindent a 

személyes adatainak bizalmas, biztonságos, megfelelő jogalapon alapuló, célhoz kötött, transzparens 

és az elszámoltathatóság alapelvén alapuló kezelése, feldolgozása és továbbítása érdekében. 

 A személyes adatok biztonságáról  

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat alkalmazunk annak 

érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, 

módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Az információkhoz csak a 

megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek 

hozzá. A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre ön 

azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket. 

A www.conformiticslab.com weboldal üzemeltetését, szerkesztését a ConformiTICs Lab Kft. végzi. A 

Weboldal látogatásakor regisztrálhatjuk a hozzáférési pont IP címét. (Az IP cím egy egyedi szám, 

amelynek alapján egy felhasználó az internetre való kapcsolódáskor azonosítható, és azt a böngésző 

egy weboldal megnyitásakor automatikusan elküldi a kiszolgálónak.) Az IP címeket a Weboldal 

látogatottságának felmérésében is felhasználjuk. Ezen felmérések közé tartozhatnak az adott 

weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtése, amelyet a Szolgáltató a Weboldal 

tartalmainak javításához, a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény optimalizálásához 

és a használat gyakoriságának méréséhez is felhasználhat. A begyűjtött adatok alapján statisztikai 

elemzéseket is végzünk. 



 
 

 

Újraértékesítés: 

Weboldalaink a Google Inc.(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

újraértékesítési technológiáit használják. Azért használjuk ezeket a technológiákat, hogy érdekesebbé 

tegyük Ön számára internetes ajánlatainkat. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy partnereink 

weboldalán ismét reklámmal szólíthassuk meg azokat az internet-felhasználókat, akik már 

érdeklődést mutattak termékeink iránt. Meggyőződésünk, hogy a személyre szabott, érdeklődési 

körnek megfelelő reklámok képernyőn való megjelenítése általában érdekesebb az internet-

felhasználó számára, mint a személytelen reklám.  

Ez az oldal úgynevezett ,,újraértékesítési címkéket” használ. Azaz a honlap valamely, ,,újraértékesítési 

címkével” ellátott oldalának felkerésekor az adott online hirdetéseket kínáló szolgáltató (pl. a Google) 

sütit helyez el a felhasználó számítógépén, és a felhasználót hozzárendeli a megfelelő újraértékesítési 

célcsoportlistákhoz. Ez a süti a továbbiakban arra szolgál, hogy más weboldalakon újraértékesítési 

kampányokat (,,érdeklődési körnek megfelelő reklám”) indítson el.  

Ezenkívül e reklámeszközök partnereink oldalain történő megjelenítése sütitechnológián, valamint a 

korábbi használati viselkedés elemzésen alapul. A Google saját bevallása szerint e folyamat során 

nem gyűjt személyes adatokat. Nem tárol személyes adatokat, és nem is kapcsolja össze a használati 

profilokat az Ön személyes adataival.  

Amennyiben nem szeretne érdeklődési körnek megfelelő reklámokat kapni, a 

https://www.google.de/settings/ads weboldalt felkeresve letilthatja, hogy a Google ilyen célokra 

használja a sütiket. Alternatív megoldásként a felhasználók a harmadik fél által használt sütiket is 

letilthatják úgy, hogy ellátogatnak a Network Advertising Initiative (Hálózati Hirdetési 

Kezdeményezés) letiltási oldalára. 

 

Cookie policy – sütikezelési szabályzat 

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. A sütiket a felhasználó a böngészőjében 

kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő 

használatához szükségesek. További információkért a sütikre vonatkozóan, látogasson el 

a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a sütik letiltásáról 

a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található sütik törléséről. Az okos eszközökön 

található sütik törlése kapcsán kérjük, olvassa el a készülék használati útmutatóját. Jelen Weboldal 

használatával elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. 

 

1. A süti fogalma és használatuk célja 

A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyeket a meglátogatott oldal szervere generál és küld a 

felhasználó böngészőjébe; ezt követően pedig ezen adatfájlok a felhasználó eszközén eltárolásra 

kerülnek. 

A sütik alkalmazásának célja, hogy a weboldal kényelmesen használható legyen, hogy a weboldal 

működtetői a tartalom és a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges statisztikai információkat kapjanak, 

illetve, hogy a látogatók releváns hirdetésekkel találkozzanak. 

https://www.google.de/settings/ads
http://www.aboutcookies.org/


 
 

 

2. A sütik típusai 

A www.conformiticslab.com weboldalon (továbbiakban honlap) a felhasználó találkozhat a 

● működéshez szükséges sütikkel; 

● a felhasználói beállításokat tároló sütikkel; 

● statisztikai adatokat gyűjtő sütikkel és 

● marketing célú, vagy célzó sütikkel. 

A működéshez szükséges sütik használata a felhasználó külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen 

sütik kezelése nélkül a honlap nem működne. 

A felhasználói beállításokat tároló sütiket a honlap azért kezeli, mert ezen sütik használatával a 

honlap látogatásához kapcsolódó felhasználói élmény fokozható - ilyenek például a nyelvi beállítások. 

A statisztikai adatokat gyűjtő sütik alkalmazásával a honlap a felhasználó látogatási szokásairól gyűjt 

adatot, pl. annak vizsgálatával, hogy a felhasználó milyen oldalt, vagy aloldalt tekintett meg, ott 

mennyi időt töltött el. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, a honlapot használó személyek 

viselkedésének teljes mértékben anonim elemzése.  

A marketing, vagy targetált sütik használatának célja már távolabb mutat, illetve többrétű, ezért 

azokat kezelése csak a felhasználó hozzájárulásával történhet meg. Ezek a sütik elsősorban biztosítják 

azt, hogy harmadik személyek honlapjain a felhasználó számára leginkább releváns, a felhasználót 

leginkább érdeklő hirdetések jelenjenek meg, másodsorban azt biztosítják a sütik, hogy a honlapon 

esetlegesen folytatott kampányok teljesítménye mérhető legyen. Marketing-, vagy célzó sütiket a 

honlap csak akkor gyűjt, ha ehhez a felhasználó hozzájárult a vonatkozó jelölőablak jelölésével. A 

felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A felhasználónak arra is 

lehetősége van, hogy bizonyos sütik működését megtiltsa, vagy azokat egyenként engedélyezze. 

 

3. A sütik beállítása a felhasználó böngészőjében 

A sütik kezelése a felhasználó saját böngészőjében is szabályozható a fentebb írtakon túl. A 

leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található tájékoztatás: 

● Chrome  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

● Chrome (Mobil) 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu 

● Edge https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

● Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

● Safari (asztali eszközök) https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

● Safari (mobil eszközök) https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


 
 

 

4. A sütit használó személyek 

Az egyes sütiket vagy a honlap vagy harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el. A honlapot az alábbi 

személy üzemelteti: ConformiTICs Lab Kft.  (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., adószáma: 

27918539-2-41, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-357057, képviseli: Lóth Ágoston ügyvezető, 

agoston.loth@conformiticslab.com) 

 A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi 

tájékoztatójában foglaltak az irányadók: 

● Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

● Google DoubleClick https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/ 

● Google Adwords https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

● Google AdSense https://www.google.com/adsense/new/localized-terms 

● Facebook (Angol) https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

A sütikkel kapcsolatos minden további kérdéssel kapcsolatban a honlap üzemeltetője rendelkezésre 

áll. 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/adsense/new/localized-terms
https://www.facebook.com/privacy/explanation

