
BlazeArts Kft. 
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8                                                                   

cégjegyzékszám: 03-09-109150 

adószám: 12539833-2-03   

 
  

2018.08.27.-1.2. verzió 

1 

 

 

Tájékoztató az Adatvédelmi Szabályzatról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének 13. cikke alapján 

 
SSL SZERVER ÉS KÓD ALÁÍRÁS TANÚSÍTVÁNYOK 

 

Az Európai Unió 679/2016 számú rendeletének (“GDPR”), és különösen annak 13. cikkének megfelelően 

az alábbiakban adunk tájékoztatást a felhasználónak ("Érintett") a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos jogszabályban előírt információkról.  

 

I. SZAKASZ 

 

Kik vagyunk és milyen adatokat dolgozunk fel (13. cikk (1) bekezd. a) pontja, 15. cikk (b) pontja GDPR) 

Abban az esetben, ha az Érintett az SSL szerver és a kód aláírás tanúsítványok megvásárlását 

választotta, a BlazeArts Kft. (székhelye Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8,) továbbiakban „BlazeArts” 

és az Actalis S.p.a. (székhelye Ponte San Pietro (BG), 24036, Via San Clemente 53)továbbiakban 

„Actalis”, „Közös Adatkezelő”-ként működik és a privacy@forpsi.hu email címen érhető el.  

Mint Közös Adatkezelők az Érintett számára kiállított minden egyes tanúsítványra vonatkozóan gyűjtenek 

és / vagy kapnak információt az Érintettről, melyek: 

Adatkategória Példa adattípusok 

Az Igénylő adat- és nyilvántartási 

iratai, a minősített tanúsítvány 

adatai és a minősített 

tanúsítványban szereplő adatok 

 A tanúsítvány kiadásának kérelme (elektronikus 

formanyomtatvány) és az Igénylő által szolgáltatott 

dokumentáció, az Igénylők által megadott nyilvános kulcsok 

valamint az Igénylő és a Tulajdonos személyes adatai (ha 

eltérnek egymástól); a Certificate Authority (Tanúsitó Hatóság) 

által végzett ellenőrzések eredményei; a tanúsitvány 

felfüggesztése vagy visszavonása. 

Banki adatok számlaszám és bank / postai adatok (kivéve a hitelkártya 

számát). 

Telematikus forgalom adatai log, származási IP cím az elektronikus űrlap kitöltésével és a 

kapcsolódó ügylet naplójával kapcsolatban. 

 

A Közös Adatkezelők nem kérik az Érintettől az ún. „különleges” adatok megadását, vagyis a GDPR 

rendelkezéseinek megfelelően (9. cikk), a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási 

vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi 

adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 

adatok. Abban az esetben, ha a Közös Adatkezelőktől kért szolgáltatás megköveteli az ilyen adatok 

feldolgozását, az Érintett előzetes értesítést kap a szükséges hozzájárulási kérelemmel. 

A Közös Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőt (Data Protection Officer -DPO) nevezetek ki, amely 

elérhető minden információért és kérésért: 

e-mail cím: dpo@forpsi.hu 

telefonszám: (+36) 1 610 5506 

 

mailto:privacy@forpsi.hu
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További információért: 

e-mail cím: privacy@forpsi.hu 

telefonszám: (+36) 1 610 5506 

II. SZAKASZ 

 
Milyen célból szükségesek az Érintett fél adatait kezelni (GDPR 13. cikk 1. bekezdés) 

Az adatokat a Közös Adatkezelők a regisztrációs kérelem és a kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó 

szolgáltatási szerződés és / vagy a megvásárolt termék értékesítésére vonatkozó szerződés nyomon 

követése, az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel kezelése és teljesítése és más 

segítségnyújtás, a Közös Adatkezelők tevékenységére vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak 

való megfelelés céljából kezelik. BlazeArts és Actalis semmilyen körülmények között nem értékesíti az 

Érintett személyes adatait harmadik fel részére, és nem használja fel ezeket olyan célokra, amelyekről 

nem adott tájékoztatást. 

Az Érintett adatait az alábbi célokból kezeljük: 

a) regisztrációs és kapcsolat felvételi kérelmek és / vagy információs anyagok 

Az Érintett személyes adatainak kezelésére az előkészítő tevékenységek elvégzése és a regisztrációs 

kérelem elküldése után tájékoztatáskérések és kapcsolat felvételi kérések és/vagy tájékoztató anyagok 

megküldése, valamint egyéb kötelezettségek teljesítése céljából kerül sor. 

Ezeknek a kezeléseknek a jogalapja a regisztrációs kérelemmel érintett szolgáltatások nyújtása, 

tájékoztatás, kapcsolattartás és / vagy információs anyagok küldése, valamint a jogi kötelezettségek 

teljesítése. 

 

b) a szerződéses kapcsolat kezelése 

 

Az Érintett személyes adatainak kezelése a szolgáltatás vagy termékvásárlásra vonatkozó szerződés 

előkészítése, teljesítése, a megrendelés kezelése, a szolgáltatás nyújtása és/vagy termék előállítása / 

szállítása, a kapcsolódó számlázás és fizetések kezelése, a panaszok és / vagy visszáru kezelése a 

támogatási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, valamint maga a támogatás nyújtása, csalás 

megelőzése, illetve bármely más szerződésből eredő kötelezettség teljesítése céljából történik. 

Ezeknek az adatkezeléseknek a jogalapja a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítése és a 

jogi kötelezettségeknek való megfelelés. 

 

c) az Érintett fél által igénybe vett / vásárolt, vagy azokhoz hasonló szolgáltatásokhoz / termékekhez 

kapcsolódó promóciós tevékenységek (GDPR 47. preambulumbekezdés) 

 

A Közös Adatkezelők az Érintett kifejezett beleegyezése nélkül is felhasználhatják az utóbbi által 

megadott személyes adatokat, szolgáltatásaik / termékeik közvetlen értékesítésének céljából, 

amennyiben az a szolgáltatás / termék hasonló a megvásárolthoz/igénybe vetthez, kivéve, ha az 

Érintett fél ez ellen kifejezetten tiltakozik. 

 

d) az Érintett fél által igénybe vettől / vásároltaktól eltérő szolgáltatásokhoz / termékekhez kapcsolódó 

promóciós tevékenységek  

 

A Közös Adatkezelők az Érintett személyes adatait kereskedelmi célú promóciós és piackutatási célra is 

felhasználhatják a Közös Adatkezelők által nyújtott szolgáltatásokkal/kínált termékekkel kapcsolatban, 

amennyiben az Érintett hozzájárult az ilyen felhasználáshoz és nem tiltakozott ellene. 

 

Ez a felhasználás a következő automatizált módokon történhet: 

- e-mail; 

- sms; 

- telefonos kapcsolat 

és elvégezhető, ha az Érintett fél nem vonta vissza az adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulását. 

 

mailto:privacy@forpsi.hu
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Az ilyen feldolgozás jogalapja az Érintett által a feldolgozás előtt adott hozzájárulás, amelyet az Érintett 

fél szabadon és bármikor visszavonhat (lásd III. szakasz). 

 

e) informatikai biztonság 

 

A Közös Adatkezelők a GDPR (49) preambulumbekezdésének rendelkezéseivel összhangban a szállítói 

(harmadik felek és / vagy kedvezményezettek) útján is kezelik az Érintettnek a forgalomra vonatkozó 

személyes adatait olyan mértékben, amely szigorúan szükséges az információk és hálózatok informatikai 

biztonságának biztosítása érdekében. Ez a hálózatnak vagy informatikai rendszernek azt a képességét 

jelenti, hogy egy adott biztonsági szinten kizárjon bármely olyan előre nem látott eseményt, tiltott vagy 

rosszindulatú cselekményt, amely veszélyezteti a rendszerben tárolt vagy az által továbbított személyes 

adat rendelkezésre állását, hitelességét, bizalmasságát. 

 

A Közös Adatkezelők haladéktalanul tájékoztatják az Érintettet, ha az Érintett adatai biztonságában 

veszély merül fel, kivéve a GDPR személyes adatok megsértésével kapcsolatos értesítési 

kötelezettségeket szabályozó 33. cikkelyében meghatározott esetekben.  

 

Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a Közös Adatkezelőknek az 

Aruba Csoport irodái és rendszerei, vállalati vagyonának és biztonságának védelméhez fűződő jogos 

érdeke. 

 

f) a profilalkotás 

 

Az Érintett személyes adatai kizárólag akkor kerülnek feldolgozásra profilozási célokból (például a 

továbbított adatok és az előre kiválasztott szolgáltatások/termékek elemzése, illetve a felhasználó 

választásainak megfelelő hirdetések és/vagy üzleti ajánlatok küldése), ha az Érintett ehhez kifejezett 

hozzájárulását adta. Az ilyen feldolgozás jogalapja az Érintett által a feldolgozás előtt adott 

hozzájárulás, amelyet az Érintett bármikor szabadon visszavonhat (lásd III. Szakasz). 

 

g) csalások megelőzése (a GDPR 47. preambulumbekezdése és 22. cikk) 

 

 az Érintett személyes adatai, a Különleges (GDPR 9. cikk) vagy Bűnügyi (GDPR 10. cikk) 

személyes adatok kivételével, megfigyelés és a rosszindulatú fizetési műveletek 

megakadályozása céljából kerül kezelésre. Ezen adatkezelés a szolgáltatások / termékek 

igénybevételét / megvásárlását megelőzően szoftverek által végzett automatikus 

ellenőrzésekkel kerül elvégzésre; 

 az ellenőrzések negatív eredménnyel való zárulása esetén lehetetlenné válik a tranzakció 

végrehajtása; továbbá az Érintett minden esetben kifejezheti álláspontját, magyarázattal 

szolgálhat, vagy az indokait felhozva vitathatja meg a döntést az Ügyfélszolgálattal, vagy 

kapcsolatot létesíthet a privacy@forpsi.hu email címen; 

 a kizárólag csalások megakadályozása céljából gyűjtött, az igénybe vett szolgáltatások 

megfelelő nyújtásához nem szükséges adatok az ellenőrzési folyamat végeztével 

haladéktalanul törlésre kerülnek. 

 

h) a kiskorúak védelme 

 

A Közös Adatkezelők által kínált szolgáltatások / termékek olyan jogalanyok számára vannak 

fenntartva, akik a nemzeti jogszabályok alapján jogilag képesek szerződéses kötelezettséget vállalni és 

teljesíteni. 

A Közös Adatkezelők - a szolgáltatásaihoz való jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében - 

megelőző intézkedéseket alkalmaznak jogos érdekvédelem céljából, mint például a személyi szám és / 

vagy más adat ellenőrzés, vagy ha az adott szolgáltatások / termékek esetében szükséges, az illetékes 

hatóságok által kiállított személyazonosító okmányokban szereplő azonosító adatok helyességének 

ellenőrzése. 

 

 

mailto:privacy@forpsi.hu


BlazeArts Kft. 
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8                                                                   

cégjegyzékszám: 03-09-109150 

adószám: 12539833-2-03   

 
  

2018.08.27.-1.2. verzió 

4 

Kommunikáció harmadik felek részére és a címzettek kategóriái (GDPR 13. cikk 1. bekezdés) 

 

Az Érintett személyes adatai elsősorban olyan harmadik személyek és / vagy címzettek felé kerülnek 

közlésre, akik tevékenysége a létrejött szerződéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzéséhez és 

bizonyos jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, mint például: 

 

Címzettek kategóriái Célok 

Az Aruba SpA vállalatcsoportja (“Aruba Csoport”) Adminisztrációs, könyvelési és szerződéses 

kötelezettségek 

Az Aruba SpA Csoporthoz tartozó szolgáltatók és 

cégek* 
A kért szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtása (segítségnyújtás, karbantartás, termékek 

szállítása, kiegészítő szolgáltatások, hálózati 

szolgáltatások és elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtása)  

Hitelintézetek és elektronikus fizetési intézmények, 

banki / postai intézmények 
Befizetések, kifizetések, a szerződéses teljesítéshez 

kapcsolódó visszatérítések kezelése 

Külső szakértők / tanácsadók és tanácsadó cégek Jogi kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, 

szerződéses jogok védelme, követelésbehajtás 

Pénzügyi igazgatás, közigazgatási szervek, 

igazságügyi hatóságok, felügyeleti és ellenőrző 

hatóságok 

A jogi kötelezettségek betartása, a jogok védelme; 

hatóságok vagy hasonló szervek által vezetett listák 

és nyilvántartások, amelyeket egyedi jogszabályok 

alapján birtokolnak a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban 

Hivatalosan kinevezett alanyok vagy olyanok, akik 

elismert jogi státusszal rendelkeznek 
Jogi képviselők, adminisztrátorok, gondnokok, stb. 

 

 

* A Közös Adatkezelők a harmadik fél saját beszállítóit és adatfeldolgozóit kötelezik az elfogadott 

biztonsági intézkedések alkalmazására, korlátozva az adatfeldolgozó cselekvési szabadságát kizárólag 

az igénybe vett szolgáltatásra. 

 

A Közös Adatkezelők nem továbbítják az Érintett személyes adatait olyan országok területére, ahol a 

GDPR nem alkalmazandó (nem EU-tagállamok), kivéve, ha ennek ellenkezőjére kifejezett 

kötelezettségek vannak, ebben az esetben a Közös Adatkezelők előzetesen értesítik az Érintettet, és ha 

szükséges, beleegyezését kérik. 

 

Ezeknek az adatkezeléseknek a jogalapja a létrehozott szerződésben meghatározott szolgáltatások 

teljesítése, a jogi kötelezettségek teljesítése és a BlazeArts valamint az Actalis jogos érdeke, hogy az ilyen 

célokra szükséges adatkezeléseket elvégezzék. 
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III. SZAKASZ 

 

Mi történik akkor, ha az Érintett nem adja meg a kért szolgáltatás végrehajtásához szükséges adatait? 

(GDPR 13. cikk 2.(e) bekezdés) 

A személyes adatok összegyűjtése és kezelése a Szolgáltatás nyújtásához és / vagy a kért Termék 

leszállításához szükséges. Ha az Érintett nem adja meg a megrendelési formanyomtatványon vagy a 

regisztrációs űrlapon kifejezetten kért adatait, a Közös Adatkezelőknek nem áll módjában az igényelt 

szolgáltatásokhoz és/vagy a szerződéshez és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz/termékekhez 

kapcsolódó, illetve az ezektől függő műveleteket elvégezni. 

 

Mi történik, ha az Érintett nem járul hozzá az általa vásárolt szolgáltatásoktól / termékektől eltérő üzleti 

ajánlatok promóciójához kapcsolódó személyes adatok feldolgozásához? 

Abban az esetben, ha az Érintett nem járul hozzá a személyes adatok e célokra történő kezeléséhez, az 

adatok ezen célokra nem kerülnek kezelésre, ez természetesen nem érinti sem a megrendelt 

szolgáltatások nyújtását, sem azokat az adatkezeléseket, amelyekhez már megadta a beleegyezését. 

Abban az esetben, ha az Érintett beleegyezését adta, de azt később visszavonja vagy tiltakozik a 

kereskedelmi promóciós tevékenységekkel szemben, adatai ezen célokra a továbbiakban nem 

kerülnek kezelésre, mely ugyanakkor az Érintett számára hátrányos következményekkel vagy káros 

hatásokkal nem jár. 

 

Hogyan kerülnek az Érintett adatai feldolgozásra (GDPR 32. cikk) 

 

A Közös Adatkezelők biztosítják a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását az Érintett személyes 

adatai bizalmasságának, integritásának és rendelkezésre állásának megőrzése érdekében, és 

ugyanilyen biztonsági intézkedéseket várnak el beszállítóiktól (harmadik személy) és adatkezelőiktől. 

 

 

Hol kerülnek az Érintett adatai kezelésre 

 

Az Érintett személyes adatai papír alapon, számítógépen és elektronikus archívumban kerülnek tárolásra 

olyan országokban, ahol a GDPR (EU-országokban) alkalmazandó. 

 

Mennyi ideig kerülnek az Érintett adatai tárolásra? (GDPR 13. cikk 2.(a) bekezdés) 

 

Hacsak nem fejezi ki a törlésre vonatkozó szándékát, az Érintett személyes adatai mindaddig 

megőrzésre kerülnek, míg azok a jogszerű célok érdekében szükségesek. 

Pontosabban, a szerződéses jogviszonyból eredő teljes időtartama alatt, de legfeljebb 12 (tizenkettő) 

hónapig a megszűnésétől számítva.   

A Közös Adatkezelők részére az Érintett által megvásárolt szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásra 

vonatkozó kereskedelmi promóció céljából megadott adatok, amelyhez eredetileg hozzájárult, 24 

(huszonnégy) hónapig kerülnek megőrzésre, kivéve amennyiben a hozzájárulás visszavonásra kerül. 

A Közös Adatkezelők számára a profilalkotás céljából megadott adatok 12 (tizenkettő) hónapig 

kerülnek megőrzésre, kivéve, ha a hozzájárulás visszavonásra kerül. 

Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, ha az Érintett kéretlen vagy a szolgáltatás nyújtásához 

nem szükséges személyes adatokat küld a Közös Adatkezelőknek, abban az esetben a BlazeArts és 

Actalis nem tekinthető ezen adatok vonatkozásában Közös Adatkezelőnek, és a lehető legrövidebb 

időn belül gondoskodnak ezen adatok törléséről. 

 

Függetlenül attól, hogy az Érintett kifejezte ezen adatok törlésére irányuló szándékát, a személyes 

adatok a hatályos jogszabályok és / vagy a nemzeti szabályok által meghatározott feltételek szerint 

kerülnek kezelésre, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó követelmények teljesítésének kizárólagos 

céljából. 
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Az Érintett számára kibocsátott minden egyes tanúsítvány esetében a Közös Adatkezelőknek a 

következő adatokat kell tárolniuk legalább 7 évig a tanúsítvány lejárati dátumától számítva: 

 

(i) a tanúsítvány-kibocsátási kérelmeket 

(ii) a kérelmezők által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat 

(iii) a kérelmezők által rendelkezésre bocsátott nyilvános kulcsokat 

(iv) a kérelmezők és tulajdonosok (együttesen: ügyfél) személyes adatait (ha nem azonosak): ügyfél 

neve (keresztnév és vezetéknév vagy nem természetes személy esetén: cégnév vagy vállalkozás neve), 

elektronikus címe (e-mail cím), telefonszám, születési idő, személyazonosító igazolvány száma, 

cégjegyzékszám, adószám) 

(v) a tanúsítvány kibocsátója által készített ellenőrzések eredményeit 

(vi) tanúsítvány felfüggesztési vagy visszavonási kérelmeket 

(vii) magát a tanúsítványt 

(viii) továbbá az online űrlap kitöltéséhez használt internetkapcsolat IP-címét és a kapcsolódó 

tranzakció naplófájlját is azonosítjuk és eltároljuk annak érdekében, hogy elősegítsék a kérelmező 

azonosítását a kérelmező megadott személyes adatai, valamint egyéb nyilatkozataival kapcsolatban 

 

Ezenkívül a személyes adatokat az Adatkezelő tárolja minden esetben jogi kötelezettségek (pl. adózási 

és számviteli kötelezettségek) teljesítése céljából a szerződés megszűnését (különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyv XIII. cím) követően, ezen célokból Adatkezelő csak 

ezen tevékenységekhez szükséges adatokat tárolja.  

 

Azon esetekben, amikor a szerződésből és/vagy regisztrációból eredő jogok bíróságon kerülnek 

felhasználásra, a kizárólagosan ezekhez a célokhoz szükséges személyes adatai a teljesítéshez szükséges 

ideig lesznek feldolgozva.  
 

Mi az Érintett joga? (GDPR 15-20. cikk) 

 

Az Érintettnek joga van a Közös Adatkezelőktől tájékoztatást kapni az alábbiakról: 

a) annak megerősítése, hogy személyes adatai kezelésre kerülnek-e, és ha igen, akkor hozzáférést 

kérhet személyes adataihoz és a következő információkhoz: 

1. az adatkezelés célja; 

2. a kezelt személyes adatok kategóriái; 

3.  a személyes adatokat kézhez kapó címzettek, vagy címzettek kategóriái, különösen 

akkor, ha az ilyen címzettek harmadik országokban vannak, vagy ha azok nemzetközi 

szervezetek;  

4. ha lehetséges, a személyes adatainak előre látható tárolási időtartama, ha nem 

lehetséges, akkor az időszak meghatározásának kritériumai; 

5.  annak meghatározása, hogy jogában áll-e a Közös Adatkezelőktől a személyes 

adatainak javítását vagy törlését kérni, vagy meghatározni személyes adatai kezelésének 

korlátozását, vagy lehetősége van-e az adatok kezelése ellen tiltakozni; 

6. panasztétel joga a felügyelő hatóságnál; 

7. ha az adatok nem az Érintettől kerülnek gyűjtésre, minden rendelkezésre álló információ 

az adatok forrásáról; 

8. van-e automatizált döntési folyamat, profilozás, és legalább ezekben az esetekben 

van-e használható információ az alkalmazott logikáról, valamint milyen jelentőséggel, és az 

Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár; 

9. harmadik fél országa (EU-n kívüli) által biztosított megfelelő garancia, vagy nemzetközi 

szervezet által biztosított garancia az átadott adatok védelmére; 

b) jog a feldolgozott személyes adatok másolatának kikérésére, ismételten feltéve, hogy az ilyen jog 

nincs hatással mások jogára vagy szabadságára; az Érintett által kikért extra másolatok esetében az 

Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számolhat fel az adminisztratív költségek fedezésére; 

c) a pontatlan személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli kijavításának joga a Közös Adatkezelők 

által; 
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d) a személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli törléséhez való jog a Közös Adatkezelők által a 

következő esetekben, ha a törlés oka a GDPR 17. cikkben fel van tüntetve, különösen, ha az adatokra 

már nincs szükség a kezeléshez, vagy ha az adatok illegálisak, vagy nincs erre vonatkozó kitétel a 

jogban; és minden esetben, ha az adatfeldolgozást jogos érdek nem teszi indokolttá; 

e) jog a Közös Adatkezelőktől az adatkezelés korlátozásának kérésére a GDPR 18. cikkében 

meghatározott esetekben, például arra az időre, amelyre a Közös Adatkezelőknek szüksége van az 

adatok pontosságának ellenőrzéséhez, ha az Érintett vitatta az adatok helyességét. Az Érintettnek 

megfelelő időn belül értesítést kell kapnia, még akkor is, ha a felfüggesztési idő lejárt, vagy a korlátozás 

oka megszűnt, és ebből kifolyólag a korlátozás visszavonásra került; 

f) jog a Közös Adatkezelőktől információt kérni a címzettekről, akik kérést kaptak a kijavítása, törlése 

vagy korlátozása iránt a megvalósított adatkezeléssel kapcsolatban, kivéve, ha ez nem lehetséges, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne; 

g) jog arra, hogy az Érintett a személyes adatait strukturált, széles körben használatos és automatikus 

eszközök számára olvasható formátumban kapja meg, valamint jog arra, hogy továbbítsa ezeket az 

adatokat egy másik Adatkezelőnek anélkül, hogy az eredeti Adatkezelő akadályozná ezt a GDPR 20. 

cikkében meghatározott esetek szerint, valamint kérheti, hogy az egyik Adatkezelő közvetlenül átküldje 

az adatokat egy másik Adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megoldható. 

További tájékoztatás vagy kérés érdekében vegye fel a kapcsolatot a Közös Adatkezelőkkel a 

privacy@forpsi.hu e-mail címen. Annak biztosítása érdekében, hogy a fenti jogokat kizárólag az Érintett 

és ne jogosulatlan harmadik fél gyakorolhassa, a Közös Adatkezelők kérhetnek az Érintettől egyéb 

információkat.  

Hogyan és mikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen? (GDPR 21 cikk.)  

Az Érintett fél egyedi okokból, bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben 

ez jogos okokon alapul, vagy ha az adatkezelésre üzleti promóciós célokból kerül sor. Ehhez küldjön egy 

kérést a Közös Adatkezelőknek a privacy@forpsi.hu e-mail címre. 

Az Érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését, ha a Közös Adatkezelőknek nincs 

elsőbbséget élvező jogos oka visszautasítani az ilyen kérést, és bármikor kérheti ezt, ha ellenezte az 

adatainak üzleti promóciós célokra történő felhasználását.  

 

Hol tehet panaszt? (GDPR 15 cikk.) 

Függetlenül bármilyen más folyamatban lévő adminisztratív vagy bírói eljárástól joga van panaszt 

benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnak (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság), azaz annak a hatóságnak, amely abban a tagállamban teljesíti kötelességeit és gyakorolja 

jogait, ahol a GDPR megsértése történt. 

A jelen szerződésbe foglaltak változásáról az Érintett haladéktalanul tájékoztatást kap megfelelő 

kommunikációs csatornákon keresztül és értesítést kap, akkor is ha a Közös Adatkezelők a jelen 

Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérő célokra használják fel az adatait, mielőtt ez 

megtörténne, és miután az Érintett ehhez hozzájárulását adta, amennyiben ez szükséges.  

 

 

 

 

 

 

mailto:privacy@forpsi.hu
mailto:privacy@forpsi.hu
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IV. SZAKASZ 

SÜTIK / COOKIE 

 
Általános információk, a sütik letiltása és kezelése 

 

A sütik a weboldal által küldött, a számítógépén vagy más eszközön (pl. táblagépen vagy 

mobiltelefonon) lévő web böngészőben tárolt adatok. Műszaki vagy harmadik fél sütiket telepíthetünk a 

weboldalunkról, vagy a hozzánk kapcsolódó aldomainekről.  

Az Érintett bármikor, bármely esetben kérheti a sütik deaktiválását vagy törlését, ezt a web böngészője 

beállításainál teheti meg. Ez a deaktiválás azonban azt eredményezheti, hogy weboldalunk egyes 

részei lelassulhatnak, vagy elérhetetlenné válhatnak.  

A sütik kezelése, beállítása vagy deaktiválása web böngészőnként változhat. Ezért azt javasoljuk, hogy 

ha szeretne további információkat kapni ezekkel a műveletekkel kapcsolatban, tekintse meg 

készülékének használati utasítását, vagy web böngészőjének "Súgó" funkcióját.  

Az alábbi hivatkozások leírják, hogyan lehet deaktiválni a sütiket a leggyakoribb web böngészőkben: 

 

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

-  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

-  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami 

-  Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html 

-  Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=hu_HU 

 

 

Műszaki sütik 

 

Műszaki sütik alatt olyan sütiket értünk, melyeket elektronikus kommunikációs hálózaton keresztüli 

adatátviteléhez használnak, vagy olyan sütik, amelyekre feltétlenül szüksége van a szolgáltatónak az 

ügyfél által kért szolgáltatás nyújtásához, és amely lehetővé teszi a weboldalunk biztonságos és 

hatékony használatát.  

Munkafázis sütiket is lehet telepíteni, hogy lehetővé tegyük a hozzáférést és az állandó jogosultságot a 

portál jelszóval védett részeihez a jogosult felhasználóknak.  

A műszaki sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy weboldalunk megfelelően működjön, és ezek a sütik 

segítik a felhasználókat, hogy sikeresen navigáljanak az oldalainkon és használják az oldalainkon 

elérhető, gyakorló felhasználóknak szóló szolgáltatásokat. A felhasznált műszaki sütik kizárólag a 

böngészés ideje alatt kerülnek tárolásra addig, ameddig a böngésző bezárásra nem kerül, az állandó 

sütik viszont elmentésre kerülnek a felhasználó eszközén, és az elévülésükig vagy a törlésükig 

megmaradnak.  

Az oldalaink a következő műszaki sütiket használják:  

• Műszaki navigációs vagy munkamenet sütik, a böngészést és a felhasználó azonosítását segítik;  

• Funkcionális műszaki sütik, a felhasználó személyéhez tartozó beállítások megjegyzésére 

használatosak, mint például a nyelv;  

• Műszaki analitikai sütik, amelyek felismerik, hogy a felhasználó milyen módon használja az 

oldalainkat, a funkcionalitás értékelése és javítása érdekében.  

 

 

 

 

 

https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=hu_HU
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Harmadik féltől származó sütik 

 

Harmadik féltől származó sütik is telepítésre kerülhetnek: ezek analitikai és profilozó sütik a Google 

Analytics, a Google Doubleclick, a Criteo, a Rocket Fuel és a Facebook kezelésében. Ezeket a sütiket 

ezek a külső, harmadik fél weboldalak küldik az oldalunkra.  

 

A harmadik fél analitikai sütik célja, hogy azonosítsák a felhasználó viselkedését az oldalon. Az 

azonosítás anonim módon figyeli meg a szolgáltatásokat és javítja az oldal használhatóságát. A 

harmadik fél profilozási sütik célja, hogy a felhasználókhoz kapcsolódó profilt hozzon létre és javaslatot 

tegyen olyan hirdetések megjelenítésére, amelyek a felhasználók viselkedésén alapulnak.  

 

Az ilyen sütik használatát a harmadik felek szabályzatai határozzák meg, ezért a Felhasználókat arra 

kérjük, hogy ismerjék meg az adatvédelmi információkat, valamint a sütik kezelésével és 

kikapcsolásával kapcsolatos információkat, amelyek a következő weboldalakon olvashatók:  

Google Analytics sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

- sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatos információk: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

 

Google Doubleclick sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

- sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatos információk: 

https://support.google.com/ads/answer/7395996 

 

Criteo sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek: https://www.criteo.com/privacy/  

- sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatos információk: https://www.criteo.com/privacy/ 

 

Facebook sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

- sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatos információk: 

https://www.facebook.com/help/cookies/  

 

CrazyEgg sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek: https://www.crazyegg.com/privacy/ 

- sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatos információk: https://www.crazyegg.com/cookies/  

 

Rocket Fuel sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek: http://rocketfuel.com/it/privacy/ 

- sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatos információk: http://rocketfuel.com/it/cookie-policy/ 

 

YouTube sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek: https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines 

- sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatos információk: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

 

Yahoo sütik esetében: 

- adatvédelmi irányelvek és információk a sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatban: 

https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/euoathnoticefaq/ 

 

Bing sütik esetében:  

- adatvédelmi irányelvek és információk a sütik kezelésével és kikapcsolásával kapcsolatban: 

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://support.google.com/ads/answer/7395996
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.crazyegg.com/privacy/
http://rocketfuel.com/it/privacy/
http://rocketfuel.com/it/cookie-policy/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
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Profilozási sütik  

 

A profilozási sütiket a Közös Adatkezelők telepíthetik az ún. web analytics szoftverrel. Ezek hasonlók 

ahhoz, mint amelyeket a részletes jelentések és valós idejű elemzéshez használnak: weboldal látogatók, 

keresőmotorok eredete, felhasznált kulcsszavak, felhasználó nyelve és leggyakrabban meglátogatott 

oldalak. 

 

Olyan adatokat és információkat is gyűjthetnek, mint az IP cím, ország, város, dátum/idő, készülék, 

böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás, böngészés forrása, meglátogatott oldalak és az 

oldalak száma, a látogatás időtartama és a látogatások száma.  

 

Ezeket az adatokat továbbíthatják bármelyik Aruba Csoport vállalatnak, a jelenlegi törvény szerint 

annak határain belül, valamint a jelen adatvédelmi irányelvekben foglalt kitételeknek megfelelően. 

 

*  *  * 

 


