Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő elérhetősége:

Csortos Krisztina
9735, Csepreg, Vörösmarty utca 7
krisztina.csortos@gmail.com

Kezelt adatok köre:
Információkat gyűjtünk Önről, amikor az oldal kapcsolat paneljén üzenetet
küld részünkre. A gyűjtött információk között szerepel a neve, e-mail
címe, telefonszáma és üzenete.

Adatkezelés célja:
Bármely általunk gyűjtött információ felhasználható:
• Az Ön e-mail vagy telefon útján történő megkereséséhez

Érintettek köre:
Az oldal minden látogatója.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:
Csortos Krisztina

Adatkezelés időtartama:
Weboldalunk kapcsolat paneljén felvett adatokat, a kapcsolattartás
érdekében folymatosan tároljuk. Amennyiben törlésüket szeretné, kérjük
lépjen kapcsolatba velünk a krisztina.csortos@gmail.com email címen.

Adatok módosítása:
Amennyiben módosítani szeretné adatait, kérjük keressen minket a
krisztina.csortos@gmail.com email címen.

Válasz adás ideje:
A weboldal tulajdonosa köteles legalább 10 munkanapon belül válaszolni
az adatok megváltoztatásával vagy törlésével kapcsolatos kérésekre.

Sütik:
Az oldal sütiket ("cookie"-kat) használ, melyek segítenek az oldal
látogatottságának mérésében. A gyűjtött adatokat együtesen kezeljük,
valamint nem gyűjtünk személyes adatokat.
Mik is azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató
felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik
segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és
személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és
a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek
nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor
honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
Hogyan használjuk fel a sütiket?
A sütiket:
• az oldal forgalmának mérésére,
• hírdetések célzására
használjuk.

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint
törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért
látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a
számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le
tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy
minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell
végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos
szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
A GDPR 20. §-a szerint az érintett jogosult az általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha
ez technikailag megvalósítható

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt
érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
Azáltal, hogy használja az oldalunkat, hozzájárul adatvédelmi irányelveink
betartásához.

