Adatvédelmi tájékoztató
Általános tudnivalók
Társaságunk elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Biztos lehet abban,
hogy személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal
összhangban kezeljük.
Cégünk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:






Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény,
A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. évi XIX. számú törvénnyel
módosított a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. számú törvény,
226/2003. (XII.13.) Korm. rendelete az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének
különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az
azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól,
16/2003.( XII.27. )IHM rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések, és azok
megkötésére vonatkozó részletes szabályokról.

Amennyiben Ön a Officelink Kft. előfizetője, az Ön adatai védelmére vonatkozó részletes
információkat
az
Általános
Szerződési
Feltételeink
10.pontjában
talál.

Adatok felvétele
A honlapunkon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. AZ
Officelink Kft. a honlapjának technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat
nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép
internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file
név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt
forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a
használt böngészőprogram neve.
Adatok felhasználása, továbbítása
A Officelink Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban
meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.
Adatbiztonság
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése
érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.
Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban
fejlesztjük.
Egyéb
Termékeink és szolgáltatásaink összekapcsolódhatnak más Cégek weboldalaival és az általuk kínált
szolgáltatásokkal. Ezeknek a Cégeknek saját adatvédelmi szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy
olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait! Harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért,
valamint termékeik vagy szolgáltatásaik tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

A sütikre vonatkozó tájékoztató
Jelen nyilatkozat bemutatja a felhasználók számára az oldalon érvényben lévő sütihasználati
szabályzatot, tájékoztatja a felhasználókat az oldalon való böngészés közbeni sütik használatáról és
lehetővé teszi számukra, hogy jóváhagyják az oldalon a sütik használatát. A felhasználók a sütiket
az oldalon való böngészés folytatásával hagyják jóvá, a rendszer a főoldalon egy külön értesítéssel
jelzi számukra a sütihasználati szabályzat létezését.
1.

Mik azok a sütik?

A sütik olyan információk, amelyek gyakran tartalmaznak egy anonim és egyedi azonosító kódot,
amelyet egy webszerver továbbít a böngészőnek és az a felhasználó merevlemezén tárolódik. Ezután
a weboldalhoz való későbbi csatlakozás során, a weboldal felismeri a sütiket, mivel már egy korábbi
kapcsolódás alkalmával összeköttetésben álltak egymással. A sütiket elsődlegesen a weboldal
működtetéséhez vagy fejlesztéséhez használják, valamint arra, hogy a weboldal tulajdonosának
vállalati és marketing információt nyújtsanak.
2.

A sütik weboldalon való használatának jóváhagyása.

A weboldal főoldalán megjelenő értesítésnek és sütihasználati szabályzatnak megfelelően a
felhasználó vagy a látogató a weboldalon való böngészéssel jóváhagyja a weboldal fent leírt módon
való sütijeinek használatát, kivéve, ha a felhasználó a böngésző konfigurációs beállításainak
módosításával letiltotta a sütik használatát. Beleértve, de nem kizárólag értve ez alatt azt, hogy a
felhasználó tisztában van azzal, hogy weboldalon való böngészésnek számít, ha a következők
bármelyikét teszi: bezárja a főoldalon megjelenő értesítést a sütik használatáról, átfutja a weboldalt,
a weboldal bármely elemére rákattint stb.
3.

A weboldalunkon használt sütik

A weboldalunk sütijei statisztikai célokra és forgalmi mérésre szolgálnak. Ezek a sütik információt
gyűjtenek a weboldal használatáról, az Ön által látogatott oldalakról és a navigáció közben felmerülő
hibákról. Arra is használunk sütiket, hogy felmérjük honnan látogatja oldalunkat. Ezek a sütik nem
gyűjtenek be olyan információkat, amelyek felfedik személyazonosságát. Minden információ anonim
és azokat a weboldal működésének fejlesztésére használjuk fel. Sütijeink éppen ezért nem
tartalmaznak személyes adatokat. Előfordul, hogy néhány sütit egy harmadik fél kezel a nevünkben,
de ő sem használhatja a sütiket más célra a fent említetteken kívül. Weboldalunk használatával
minden esetben jóváhagyja az ilyen fajta süti használatát. Amennyiben letiltja a sütiket, nem tudunk
garanciát vállalni a weboldal optimális működéséért.
4.

A sütik kezelése

A felhasználóknak tisztában kell azzal lenniük, hogyha a sütik nincsenek eszközükön engedélyezve,
a weboldal való böngészési élmény korlátozódhat, valamint szolgáltatásaink használata és a
navigáció is akadályokba ütközhet.
5. Hogyan lehet letiltani, vagy engedélyezni a sütiket?
Számos módja van a sütik kezelésének. A böngésző beállításainak módosításával letilthatja a sütiket
vagy értesítést kérhet, mielőtt elfogadna egyet. A felhasználók az összes tárolt sütit törölhetik
böngészőjük süti mappájából. Minden egyes böngészőben különbözőképpen zajlik a konfiguráció
kezelése.

