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AdatvÃ©delmi szabÃ¡lyzat

SzeretnÃ©nk tÃ¡jÃ©koztatni Ã–nt adatai sorsÃ¡rÃ³l,
Ismerje meg adatkezelÃ©si elveinket, adatvÃ©delmi szabÃ¡lyzatunkat Ã©s ahol lehet, Ã©ljen vÃ¡lasztÃ¡si lehetÅ‘sÃ©gÃ©vel ad
kezelÃ©sÃ©t illetÅ‘en.
Â Â AdatvÃ©delem (AdatbiztonsÃ¡gi SzabÃ¡lyzat)
Tisztelt lÃ¡togatÃ³nk, amikor Ã–n a portÃ¡lunk oldalait olvassa, vagy szolgÃ¡ltatÃ¡sait igÃ©nybe veszi, egyÃºttal sajÃ¡t adatait is
Ã¡tadja rÃ©szÃ¼nkre. Ennek egy rÃ©sze automatikusan (IP cÃ-m, bÃ¶ngÃ©szÅ‘ tÃ-pus), mÃ¡s rÃ©sze pedig az Ã–n
hozzÃ¡jÃ¡rulÃ¡sÃ¡val (regisztrÃ¡ciÃ³s formula kitÃ¶ltÃ©se) kerÃ¼l birtokunkba.(az internetes honlapok Ã¡ltalÃ¡nos gyakorlatÃ¡ho
hasonlÃ³an) tÃ¶rtÃ©nik, adatai mÃ¡s rÃ©szÃ©t pedig Ã–n adja meg a regisztrÃ¡ciÃ³(k) sorÃ¡n. Az Ã–n szemÃ©lyes adatait a Po
Ã¼zemeltetÅ‘i tÃ¶rvÃ©nyesen Ã©s tisztessÃ©gesen kezelik, a hatÃ¡lyos jogszabÃ¡lyi elÅ‘Ã-rÃ¡sokat betartva Ã©s a nemzetkÃ¶
adatvÃ©delmi normÃ¡k Ã-rott Ã©s Ã-ratlan szabÃ¡lyait kÃ¶vetve. Ennek Ã©rdekÃ©ben arra tÃ¶rekszÃ¼nk, hogy ne csak
Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡gban, hanem az egyes szolgÃ¡ltatÃ¡sainkkal kapcsolatban rÃ©szletesen is tÃ¡jÃ©koztassuk Ã–nt adatai sorsÃ¡rÃ³
ismerje meg adatkezelÃ©si elveinket, Ã©s ahol lehet, legyen vÃ¡lasztÃ¡si lehetÅ‘sÃ©ge adatainak kezelÃ©sÃ©t illetÅ‘en.
Â AdatvÃ©delmi irÃ¡nyelvek
A tartalom szolgÃ¡ltatÃ³ a felhasznÃ¡lÃ³k adatainak vÃ©delmÃ©t minden alkalmazÃ¡snÃ¡l, eljÃ¡rÃ¡snÃ¡l Ã©s adatÃ¡tviteli, tÃ¡rolÃ
mÃ³dszernÃ©l szem elÅ‘tt tartja.
Nem adunk Ã¡t jogosulatlan harmadik fÃ©lnek olyan informÃ¡ciÃ³t - a felhasznÃ¡lÃ³ belegyezÃ©se nÃ©lkÃ¼l -, amibÅ‘l a
felhasznÃ¡lÃ³ szemÃ©lyazonossÃ¡ga hitelt Ã©rdemlÅ‘en helyreÃ¡llÃ-thatÃ³. A felhasznÃ¡lÃ³k adatait minden esetben
megÅ‘rizzÃ¼k, Ã©s mindent megteszÃ¼nk szerkesztÅ‘sÃ©gi, marketing Ã©s technikai rÃ©szrÅ‘l is az adatok biztonsÃ¡gÃ¡nak
Ã©rdekÃ©ben.
LÃ¡togatÃ³ink szemÃ©lyi adatait nem fenyegeti veszÃ©ly az oldalak megtekintÃ©sekor.

Az alkalmazÃ¡sainkban (vendÃ©gkÃ¶nyv, videoajÃ¡nlÃ³, weblinkek) regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³ink adatait megÅ‘rizzÃ¼k, Ã©s
visszakereshetÅ‘ formÃ¡ban tÃ¡roljuk.
LÃ¡togatÃ³nk, alkalmazÃ¡saink felhasznÃ¡lÃ³i a regisztrÃ¡ciÃ³kor Ã¶nkÃ©nt adjÃ¡k adataikat. Ilyenkor mindig jelezzÃ¼k publikus
lesz-e az adott informÃ¡ciÃ³, illetve csak belsÅ‘ felhasznÃ¡lÃ¡sra kerÃ¼l sor. Amennyiben publikus az informÃ¡ciÃ³ nem
vÃ¡llalunk Ã©rte felelÅ‘ssÃ©get, hogy mÃ¡s ezzel nem Ã©l vissza, vagy nem hasznÃ¡lja fel sajÃ¡t Ã©rdekÃ©ben az adatokat.
KÃ©rjÃ¼k lÃ¡togatÃ³inkat a publikus adatokat kellÅ‘ kÃ¶rÃ¼ltekintÃ©ssel adjÃ¡k meg!
A felhasznÃ¡lÃ³k sajÃ¡t adataikat minden esetben mÃ³dosÃ-thatjÃ¡k. Az adatokhoz csak a szerkesztÅ‘sÃ©g Ã¡ltal feljogosÃ-tott
szemÃ©lyek fÃ©rhetnek hozzÃ¡. Az Ã¡ltaluk kÃ¶zÃ¶lt vÃ©lemÃ©nyt azonban nem tudjÃ¡k utÃ³lag mÃ³dosÃ-tani. De azok kÃ¶zl
mÃ¡s formÃ¡ban megismÃ©telhetik.
Nem szÃ¡mÃ-t regisztrÃ¡ciÃ³nak az olvasÃ³i vÃ©lemÃ©nyek, hozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok, szavazatok leadÃ¡sa. Ilyen esetben a
felhasznÃ¡lÃ³ mindig sajÃ¡t felelÅ‘ssÃ©gÃ©re teszi kÃ¶zzÃ© vÃ©lemÃ©nyÃ©t.

A lÃ¡togatÃ³knak a felhasznÃ¡lÃ¡si feltÃ©telekhez kell tartania magÃ¡t. AdatkezelÃ©si kÃ©rdÃ©seivel, vÃ©lemÃ©nyÃ©vel fordu
adminisztrÃ¡torhoz bizalommal. (ElÃ©rhetÅ‘sÃ©gek/admin menÃ¼pont)

Technikai tudnivalÃ³k: A felhasznÃ¡lÃ³i adatok nyilvÃ¡nos, internetes felÃ¼letrÅ‘l valÃ³ levÃ©tele, tÃ¶rlÃ©se nem jelent egyet az
adatok fizikai megsemmisÃ-tÃ©sÃ©vel. Az adatokat minden esetben megÅ‘rizzÃ¼k.
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