
Az www.aiasz.hu weboldal adatkezelései 

 

A www.aiasz.hu szerver naplózása: a www.aiasz.hu weblap meglátogatásakor a webszerver 

felhasználói adatokat nem rögzít. A weboldal nem küld hírlevelet, és nem rögzíti a felhasználók 

földrajzi és egyéb adatait. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése 

A portál forráskódja a In4Net Kft.-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató 

hivatkozásokat tartalmaz. A In4Net Kft. szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll 

kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő 

közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói 

adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal 

címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a In4Net Kft. szervere szolgálja ki. 

Az adatok kezeléséről a In4Net Kft. tud részletes felvilágosítást nyújtani. 

Az aiasz.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását 

külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.  

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad 

részletes felvilágosítást 

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja. 

 

Az www.aiasz.hu honlap saját cookie kezelése 

Az aiasz.hu adatkezelése: Az aiasz.hu a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó 

számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. 

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van 

összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma 

tekintetében. 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók 

aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 

megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és 

testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. 

Az adatkezelés időtartama: egy hét 

Adatfeldolgozók: In4Net Kft. – 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 8. 4. em. 3. a. 

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük 

lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 

alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 

http://www.aiasz.hu/
http://www.google.com/intl/hu/policies/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU


Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés 

megnevezéssel van lehetőség. 

Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.aiasz.hu honlapon 

 

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó 

számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során 

olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 

lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak 

tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. 

Az www.aiasz.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google 

Analytics kezel cookie-t. 

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről  http://www.google.com/intl/hu/policies címen 

kérhető bővebb tájékoztatás. 

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását 

használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető 

el:http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 

alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 

Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés 

megnevezéssel van lehetőség. 

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el: 

Szolgáltató: www.google.com/analytics/  

Sütik neve: __utmt, __utma, __utmb, __utmc, __utmz 

Definíció: cookie 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a 

felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k 

alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint 

internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az 

érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a 

sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, 

alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. 

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban 

elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, 

azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A 

sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének 

felismerésére alkalmasak. 

 

Ügyfélszolgálat 

Az ügyfélszolgálati feladatokat a tulajdonos Kormos Attila (info@aiasz.hu) látja el. 

 

Az adatkezelő adatai, és elérhetőségei 

https://www.mcdonalds.hu/www.google.com/analytics
http://www.google.com/intl/hu/policies
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/analytics/


Név: Kormos Attila 

Székhely: Kaposvár 

Telefon: (30) 313-4567 

Adószám: 75108203-1-34 

E-mail: info@aiasz.hu 

Jogorvoslat 

Amennyiben az Aiasz.hu oldal adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk a 

info@aiasz.hu címen. 

Az aiasz.hu tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználó bármikor kérelmezheti 

1) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatás megadását, 

2) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

3) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

A felhasználó kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834 

Telefon: +36-1-3911400 

Telefax: +36-1-3911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: https://naih.hu  

 

Jelen adatkezelési nyilatkozat visszavonásig érvényes és 2018.05.18-tól hatályos. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu/

