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Cookie/süti kezelési szabályzat
Európai Unió 679/2016 számú rendelete (“GDPR”)

BlazeArts Kft. (a továbbiakban: BlazeArts) védi a személyes adatok bizalmasságát és biztosítja számukra
a szükséges védelmet minden olyan eseménytől, amely veszélyeztetheti ezeket.
Az Európai Unió 679/2016 számú rendeletének (“GDPR”), és a személyes adatok feldolgozására
vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében a felhasználó (Érintett) tájékoztatást kap az úgynevezett
sütikről.

I. SZAKASZ
Kik vagyunk és milyen adatokat dolgozunk fel
(GDPR 13. cikk (1) bekezd.)

BlazeArts Kft. (székhelye Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8,) Adatkezelőként működik és a
privacy@forpsi.hu email címen érhető el.
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt (Data Protection Officer -DPO) nevezett ki, aki elérhető minden
információért és kérésért az alábbi módon:
e-mail cím: dpo@forpsi.hu
telefonszám: (+36) 76 550 174
További információért és kérés esetén használja az alábbi elérhetőségeket:
e-mail cím: privacy@forpsi.hu
telefonszám: (+36) 76 550 174
A sütik olyan információkat és személyes adatokat gyűjthetnek, mint az IP-cím, nemzetiség, város,
dátum/idő, készülék, böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás, böngészés útvonala,
meglátogatott oldalak és az oldalak száma, a látogatás időtartama és a látogatások száma.
A harmadik féltől származó sütik használatára az említett harmadik felek által kidolgozott szabályok
érvényesek; ezért arra kérjük az Érintettet, hogy tekintse át az alábbi II. szakaszban ismertetett
weboldalakon a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, a „Harmadik féltől származó sütik” cím
alatt közzétett irányelveket.
II. SZAKASZ
Mik azok a sütik

A sütik kis szövegláncok, amelyeket a felhasználó által felkeresett webhelyek a felhasználó termináljára
(általában a böngészőbe) küldenek, ahol eltárolják őket, hogy azokat a felhasználó következő
látogatásakor továbbküldhessék ezekre a webhelyekre. A webhely böngészésekor olyan sütik is
érkezhetnek a felhasználó termináljára, amelyeket különböző webhelyekről vagy webszerverekről
(úgynevezett „harmadik felek") küldenek, amelyeken a felhasználó által felkeresett webhely bizonyos
elemei (például képek, térképek, hangok, más domainek oldalaira mutató linkek) találhatók.
A sütik két makrokategóriára bonthatók: „műszaki" és „profilozási" sütik.
A műszaki sütik megkönnyítik a weboldal normál böngészését és használatát (például lehetővé teszik a
vásárlást vagy a korlátozott területekre való belépés hitelesítését). Ha ezek a sütik nem kerülnek
elfogadásra, akkor bizonyos műveleteket nem lehetne végrehajtani, vagy bonyolultabbá és/vagy
kevésbé biztonságossá válnának; ezért elengedhetetlenek azok a sütik, amelyek lehetővé teszik például
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a felhasználó azonosítását vagy egy munkameneten belüli folyamatos azonosítását.
A profilozási sütik célja a felhasználóhoz kapcsolódó profilok létrehozása, és alkalmasak a felhasználó
preferenciáinak megfelelő hirdetési üzenetek küldésére, vagy a hálózat böngészésével összefüggésben
azok részletes elemzésére és jelentésére.
Hogyan használjuk a sütiket
Műszaki sütik, harmadik féltől származó sütik és, amennyiben az Érintett ehhez kifejezett és
tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta, profilozó sütik telepíthetők weboldalunkról vagy a
vonatkozó aldomainekről.
Az Érintett/felhasználó bármikor, bármely esetben kérheti a sütik deaktiválását vagy törlését, ezt a
webböngészője 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-deletemanage-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: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
- Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
A sütik célja, letiltása és kezelése
(GDPR 13. cikk 1. bekezdés c) pont)
Műszaki, funkcionális műszaki és műszaki analitikai sütik
Műszaki sütik, azaz elektronikus kommunikációs hálózaton keresztüli adatátvitelhez szükséges sütik vagy
olyan sütik használata, amelyekre feltétlenül szüksége van a szolgáltatónak az ügyfél által kért
szolgáltatás nyújtásához, és amely lehetővé teszi a weboldalunk biztonságos és hatékony használatát.
Munkamenet sütik is telepítésre kerülhetnek, hogy a hitelesített felhasználóknak megkönnyítsék a
hozzáférést a portál korlátozott részeihez és az ottani folyamatos jelenlétet.
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, például azáltal, hogy átfogó
információkat gyűjtenek a webhelyet felkereső felhasználók számáról és/vagy arról, hogy mely
oldalakat látogatják meg a leggyakrabban.
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A műszaki sütik telepítéséhez a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint nincs szükség a felhasználók
hozzájárulására. Azonban a műszaki analitikai sütik letiltásához (vagy engedélyezéséhez, ha a
hozzájárulást
eredetileg
megtagadták)
az
Érintett
bármikor
szabadon
hozzáférhet
a
https://wa.aruba.it/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=en linkhez, amely
megjeleníti a megadott hozzájárulást, és folytathatja annak visszavonását vagy megjelenítését.

Harmadik féltől származó, analitikai és profilozási sütik
Harmadik féltől származó sütik is telepítésre kerülhetnek: ezek analitikai és profilozó sütik a Google
Analytics, a Google Doubleclick, a Criteo, a Rocket Fuel, YouTube, Yahoo, Bing 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. Bár a
BlazeArts nem küld adatokat a felhasználó azonosítására (mint például a felhasználó IP-címe valójában
névtelenné válik a továbbítás előtt), a harmadik felek mégis társíthatják a kapott adatokat más, már a
birtokukban lévő adatokkal és/vagy információkkal.
Az ilyen sütik használatát a harmadik felek szabályzatai határozzák meg; ezért a Felhasználókat arra
kérjük, hogy olvassák el az adatvédelmi szabályzatokat valamint a sütik kezelésével és kikapcsolásával
kapcsolatos információkat, amelyek az alább felsorolt weboldalakon találhatók. Az említett
szabályzatok az Érintett nyelvétől eltérő nyelven is megadhatók; az Érintett az I. szakaszban megadott
hivatkozási adatok segítségével minden esetben kapcsolatba léphet a BlazeArts-al az Érintett nyelvén
történő tájékoztatás és/vagy pontosítás érdekében:

ADATKEZELŐ SÜTIK

Google

GYŰJTÖTT ADATOK

ga

A látogató weboldal használatára
vonatkozó
statisztikák
elkészítéséhez használt egyedi
azonosítót
rögzít.
Ahol
lehetséges, rögzíti az IP-címet és
a demográfiai adatokat, hogy
megjelenítse
a
felhasználók
szerint célzott hirdetéseket és a
leadott
megrendelésekhez
tartozó
Tranzakció-azonosítót
(nem minden webhelyen)

gid

A látogató webhely-használatára
vonatkozó
statisztikák
elkészítéséhez használt egyedi
azonosítót rögzít.

ADATKEZELŐ
ADATVÉDELMI
HIVATKOZÁSA

A KÓDBAN
SZEREPLŐ
LINK

A SÜTIK
KIKAPCSOLÁSÁRA
SZOLGÁLÓ
HIVATKOZÁS

https://www.go
https://policies.goo
oglehttps://support.google.
gle.com/privacy?hl
analytics.com/a com/accounts/answer
=hu
nalytics.js
/61416?hl=hu

A Google Analytics felhasználói
VisitorStat
paramétereiről gyűjt statisztikai
us
adatokat.
ads/gaPixel
audiences
collect

Pixel

r/collect

Pixel
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ADATKEZELŐ SÜTIK

YouTube

GYŰJTÖTT ADATOK

IDE

A Google DoubleClick használja,
azért, hogy a hirdető által
készített hirdetések egyikének
megjelenítését vagy rákattintását
követően rögzítse a webhelyen
végrehajtott
felhasználói
műveleteket
és
azokról
jelentéseket készítsen, hogy
felmérje
a
hirdetés
hatékonyságát,
és
célzott
hirdetéseket jelenítsen meg a
felhasználó számára.

PREF

Egy, a Google által használt
egyedi azonosítót rögzít annak
statisztikájához, hogy a webhely
látogatója hogyan használja a
YouTube-videókat a különböző
internetes webhelyeken.

GPS

A
GPS
földrajzi
helymeghatározása
alapján
történő
nyomon
követés
megkönnyítése érdekében egy
egyedi azonosítót rögzít a
mobileszközökön.

ADATKEZELŐ
ADATVÉDELMI
HIVATKOZÁSA

A KÓDBAN
SZEREPLŐ
LINK

A SÜTIK
KIKAPCSOLÁSÁRA
SZOLGÁLÓ
HIVATKOZÁS

https://www.yo
https://www.youtub
utube.com/emb https://support.google.
e.com/intl/hu/yt/abo
ed/b-m0rcom/accounts/answer
ut/policies/#commu
xx0jy?rel=0
/61416?hl=hu
nity-guidelines

visitor-id

YSC

Egy egyedi azonosítót rögzít a
felhasználó által megtekintett
YouTube-videókkal kapcsolatos
statisztikákhoz.

_pk_id#

Névtelen statisztikákat gyűjt a
weboldalhoz való hozzáférésről,
például a látogatások számáról, a
weboldalon töltött átlagos időről
és arról, hogy mely oldalakat
olvasták el.

Matomo
_pk_ses#

A Piwik Analytics platform
használja
a
látogatói
oldalkérések nyomon követésére
a munkamenet során.

wa.aruba.it
(Webes
https://matomo.org/
Elemzési
privacy-policy/
Platform a helyi
saját
Szerveren)

https://wa.aruba.it/ind
ex.php?module=Core
AdminHome&action=
optOut&language=en

piwik.php Pixel

Yahoo.com

B

Névtelen adatokat
gyűjt a
felhasználó
webhelylátogatásairól, beleértve
a
látogatások
számát,
a
webhelyen töltött átlagos időt és
a letöltött oldalakat. A rögzített https://policies.oath
adatok
a
felhasználók .com/ie/en/oath/priv
érdeklődési
köreinek
acy/index.html
osztályozására és a demográfiai
profilok
meghatározására
szolgálnak a weboldal látogató
szerinti
testreszabása
érdekében.

N.D.

https://policies.oath.co
m/ie/en/oath/privacy/c
ontrols/index.html
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ADATKEZELŐ SÜTIK

GYŰJTÖTT ADATOK

eud

A megjelenített hirdetések
optimalizálása céljából rögzíti a
felhasználókra vonatkozó
névtelenített adatokat, például az
IP-címeket, a földrajzi
elhelyezkedést, a felkeresett
webhelyeket és azokat a
hirdetéseket, amelyekre a
felhasználó rákattintott, az
ugyanazon hirdetési hálózatot
használó webhelyek felhasználói
mozgásai alapján.

euds

A célzott hirdetések
megjelenítéséhez rögzíti a
felhasználó webhelyen tett
látogatásainak névtelenített
adatait, például a látogatások
számát, a webhelyen töltött
átlagos időt és a letöltött
oldalakat.

rud

A megjelenített hirdetések
optimalizálása céljából rögzíti a
felhasználókra vonatkozó
névtelenített adatokat, például az
IP-címeket, a földrajzi
elhelyezkedést, a felkeresett
webhelyeket és azokat a
hirdetéseket, amelyekre a
felhasználó rákattintott, az
ugyanazon hirdetési hálózatot
használó webhelyek felhasználói
mozgásai alapján.

Rocket Fuel
Sizmek

ruds

A megjelenített hirdetések
optimalizálása céljából rögzíti a
felhasználókra vonatkozó
névtelenített adatokat, például az
IP-címeket, a földrajzi
elhelyezkedést, a felkeresett
webhelyeket és azokat a
hirdetéseket, amelyekre a
felhasználó rákattintott, az
ugyanazon hirdetési hálózatot
használó webhelyek felhasználói
mozgásai alapján.

smd

A megjelenített hirdetések
optimalizálása céljából rögzíti a
felhasználókra vonatkozó
névtelenített adatokat, például az
IP-címeket, a földrajzi
elhelyezkedést, a felkeresett
webhelyeket és azokat a
hirdetéseket, amelyekre a
felhasználó rákattintott, az
ugyanazon hirdetési hálózatot
használó webhelyek felhasználói
mozgásai alapján.

ADATKEZELŐ
ADATVÉDELMI
HIVATKOZÁSA

http://rocketfuel.co
m/it/privacy/

A KÓDBAN
SZEREPLŐ
LINK

A SÜTIK
KIKAPCSOLÁSÁRA
SZOLGÁLÓ
HIVATKOZÁS

sizmek.com

http://rocketfuel.com/it
/cookie-policy/
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ADATKEZELŐ SÜTIK

GYŰJTÖTT ADATOK

MUID

A Microsoft széles körben
használja egyedi felhasználói
azonosítóként. A süti lehetővé
teszi a felhasználó követését az
azonosító különböző Microsoft
tartományokon történő
szinkronizálásával.

MUIDB

bing.com - MUIDB

fr

A Facebook arra használja ezt a
sütit, hogy hirdetési termékeket,
például valós idejű ajánlatokat
kínáljon harmadik fél hirdetőktől.

Bing

Facebook

ADATKEZELŐ
ADATVÉDELMI
HIVATKOZÁSA

A KÓDBAN
SZEREPLŐ
LINK

A SÜTIK
KIKAPCSOLÁSÁRA
SZOLGÁLÓ
HIVATKOZÁS

https://privacy.micr
https://privacy.micros
osoft.com/huhttps://bat.bing.
oft.com/huhu/privacystatemen
com/bat.js
hu/privacystatement
t

https://www.facebo
ok.com/privacy/exp
lanation

facebook.com fr

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

facebook.com tr

tr

III. SZAKASZ
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
Az Aruba SpA Csoporthoz tartozó szolgáltatók és
cégek*

Az Aruba S.p.A. Csoporthoz tartozó harmadik fél
szolgáltatók és cégek*

Igazságügyi Hatóságok, Megfigyelő és Ellenőrző
Hatóságok

Hivatalosan kinevezett alanyok vagy olyanok, akik
elismert jogi státusszal rendelkeznek

* Az Adatkezelő a harmadik fél saját beszállítóit és adatfeldolgozóit kötelezi az elfogadott biztonsági
intézkedések alkalmazására, korlátozva az adatfeldolgozó cselekvési szabadságát kizárólag az igénybe
vett szolgáltatásra.
Az Adatkezelő nem továbbítja 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 az Adatkezelő előzetesen értesíti az Érintettet, és ha szükséges,
beleegyezését kéri.

IV. SZAKASZ
Hogyan kerülnek az Érintett adatai feldolgozásra (GDPR 32. cikk)
Az Adatkezelő biztosítja a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását az Érintett fél személyes
adatai bizalmasságának, integritásának és rendelkezésre állásának megőrzése érdekében, és
ugyanilyen biztonsági intézkedéseket vár el beszállítóitól (harmadik személy) és adatkezelőitől.
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Hol kerülnek az Érintett adatai kezelésre
Az Érintett fél 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)
A sütiken keresztül gyűjtött információk tárolásának időtartama az érintett sütik típusától függ:
-

Műszaki sütik: BlazeArts nem tárolja a műszaki sütikre vonatkozó adatokat, mert azok a
felhasználó végberendezésében találhatók. Az Érintett bármikor törölheti az ilyen típusú sütiket a
jelen szabályzatban leírt folyamatok segítségével;

-

Profilozási sütik: a profiladatok nem kerülnek tárolásra, de kezelésüket a felhasználónak kell
végeznie közvetlenül a harmadik felekkel, a tőlük kapott utasításoktól függően és a jelen
szabályzatban meghatározott eszközökkel.

Mi az Érintett fél joga (GDPR 15-20. cikk)
Az Érintettnek joga van az Adatkezelőtől 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 az Adatkezelőtől 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 Ön 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 az Adatkezelő által;
d) a személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli törléséhez való jog az Adatkezelő 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;
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e) jog az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozásának kérésére a GDPR 18. cikkében meghatározott
esetekben, például arra az időre, amelyre az Adatkezelőnek 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 az Adatkezelőtől 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 struktúrált, 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 az Adatkezelővel a
privacy@forpsi.hu e-mail címen. Annak biztosítása érdekében, hogy a fenti jogokat kizárólag az Érintett
fél és ne jogosulatlan harmadik fél gyakorolhassa, az Adatkezelő kérhet Öntől 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 az Adatkezelőnek a privacy@forpsi.hu e-mail címre.
Az Érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését, ha az Adatkezelőnek 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 az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi
Szabályzatban foglaltaktól eltérő célokra használja fel az adatait, mielőtt ez megtörténne, és miután az
Érintett ehhez hozzájárulását adta, amennyiben ez szükséges.

***
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