Adatvédelmi és cookie tájékoztató a www.maganmasolasidij.hu honlap látogatói részére

Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
1016 Budapest, Mészáros utca 15-17.
legal@artisjus.com
Az Artisjus által igénybe vett adatfeldolgozó:
Próbakő Kommunikációs és Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 1064 Budapest, Izabella utca 68/B. A. lház. 2. em. 16
Adószáma: 13029492-2-42
E-mail címe: info@probako.hu

A Próbakő által az adatkezelő hozzájárulásával igénybe vett adatfeldolgozók:
Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok,
Az Adatkezelő a Google Ads, illetve a Google Analytics szolgáltatásait használja.

Tárhelyszolgáltató adatai
Neve: Macroweb Internet Consulting Kft.,
Címe: 1213 Budapest, Páfrányos út 15/b/1.,
Adószám: 23355181-2-43,
E-mail címe: info@macroweb.hu
Web: https://www.macroweb.hu/
Cégjegyzékszám: 01-09-961663,
Az Artisjus által a www.maganmasolasidij.hu honlapon használt sütik listája, funkciói:
Google
Analytics

Külső hirdetés

Drupal
session

Hitelesítési süti

Süti
elfogadás

Hitelesítési süti

A Goolge által létrehozott sütik, ami a látogatási statisztikák
begyűjtését teszi lehetővé. Részletes lista:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ana
lyticsjs/cookie-usage
A rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ez tárolja a
látogatás részleteit. A benne lévő adatok csak a rendszeren belül
érhetők el.
Az elfogadás után az elfogadás tényét rögzíti.

A www.maganmasolasidij.hu oldalon használt technológiákkal kapcsolatos adatkezelésre
vonatkozó információk
Az adatkezelés célja a honlapok funkcionális működtetése, a felhasználói élmény javítása, valamint az
Artisjus Public relations tevékenységének elősegítése.
A sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a weboldalak funkcionális
működésével, felhasználói élmény javításával összefüggésben működésével összefüggésben az
Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap.
A sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Public relations
tevékenységgel összefüggő adatkezelések vonatkozásában az érintett Általános adatvédelmi rendelet
6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.
Az egyes sütik fentiek szerinti besorolásáról az 1. sz. melléklet alapján tájékozódhat, a táblázatban
bontásban szerepelnek a felhasznált sütik, illetve besorolásuk.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Az egyes sütik vonatkozásában az adatkezelés
időtartamára vonatkozó tájékoztatást az 1. számú melléklet tartalmazza.
A SÜTIK KORLÁTOZÁSA A BÖNGÉSZŐ BEÁLLÍTÁSOK ALKALMAZÁSÁVAL
A böngészők (példálul: Google Chrome, Firefox, Explorer) lehetőséget adnak arra, hogy csak az érintett
hozzájárulásával lehessen sütiket telepíteni a számítógépre, egyéb eszközére. A sütik használatának
teljes korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal a következménnyel
járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni. Ezért az oldal működését
biztosító sütik használatának korlátozása nem javasolt szemben a kényelmi, illetve harmadik felektől
származó sütik korlátozásával. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik
használatát:

•
•

•
•
•

Chrome - Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
FireFox - Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások
mentésére: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
Internet Explorer - Cookie-k törlése és kezelése: https://support.microsoft.com/huhu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari - Sütik és webhelyadatok kezelése: https://support.apple.com/huhu/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - Sütik: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Az érintett jogai
A jelen tájékoztató alkalmazásában érintett honlap látogatója vagy felhasználója. Az érintett
kérelmezheti, hogy az adatkezelő biztosítson hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz.

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve a velük kapcsolatos
adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelésével szemben.
Az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke szerinti panasz benyújtásának joga
Az Egyesület adatkezelési tevékenységével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) nyújthat be panaszt az alábbi
elérhetőségeken:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

Az érintett bírósághoz fordulhat az Általános adatvédelmi rendelet 79. cikke, illetve az Infotörvény
23. §-a alapján, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő, annak megbízottja, illetve az
adatfeldolgozó személyes adatait az Általános adatvédelmi rendeletbe, illetve jogszabályba ütköző
módon kezeli.
A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók:
•
•
•

A bíróság az adatvédelmi ügyekben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani.
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési
művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai
érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség
esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.
Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
1. számú melléklet a www.maganmasolasijdij.hu honlapon használt sütikkel kapcsolatos részletes
információk

