
Adatvédelmi Tájékoztató 

Az Eurofest Kft (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban 
kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének 
céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak 
olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a 
weboldalon kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál és a pályázati űrlap kitöltésekor 
kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak 
kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a 
megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, 
Számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 
– A _____________ kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 
– Külső szállító esetén, annak neve és adatai is. 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés 
teljesítését követően az alábbi feltételek szerint szüntethetőek meg: 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
– személyes adatainak helyesbítését, 
– személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a 
weboldal oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában 
érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, 
ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben 
kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 
napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban 



megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor 
haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

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. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) 

Adatkezelés nyilvántartási számunk: _____________________ 

Cookie (süti) szabályzat 

Cookie-k (sütik) használata a weboldalon 

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k 
használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a 
felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk 
használt cookie-król és a használatuk céljáról. 

Mi a cookie (süti)? 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy 
eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és 
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik 
önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el 
figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, 
amikor Ön ezt a weboldalt használja. 

A cookie-k típusai 

 Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés 
folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, 
addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden 
munkamenet cookie törlődik. 

 Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban 
meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó 
meglátogatja a weboldalt. 

 Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy 
bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a www.cegpalyazat.hu ) 

 Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél 
aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. 

Milyen sütiket használunk és miért? 

 Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő 
mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. 
Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem 
tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az 



interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni. 
A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk: 
–  Emlékszik a begépelt információkra a űrlapok oldalain, amikor a felhasználó 
különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt; 
–  Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a 
weboldalról; 
–  Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra; 
–  Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, 
miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén 
–  Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális 
szerverekhez.Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, 
így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni 
weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk 
használata során. 

 Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó 
hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e 
valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján 
azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk 
működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a 
hirdetéseink. 
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk: 
–  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják 
weboldalunkat 
–  Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, 
beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak. 
–  Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő 
hibák mérésével. 
–  Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak 
teszteléséhez.A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen 
további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási 
leírásokat.A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie 
használatát. Ezen cookie-k elfogadása  feltétele honlapunk megfelelő használatának. 
Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk 
megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során. 

 Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások 
nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy 
megkönnyítsük az oldal látogatását. 
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk: 
–  Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg 
mérete, előnyben részesítet beállítások és színek; 
–  Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.A fenti cookie-k 
közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel 
ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat. 

Az Ön hozzájárulása 

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból 
a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, 
hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy 
weboldalunk nem fog teljes körűen működni. 



Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, 
hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak 
megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén 
előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű 
használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 
Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos 
beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, 
valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. 

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

Firefox 
Google Chrome 
Internet Explorer 11 
Internet Explorer 10 
Internet Explorer 9 
Internet Explorer 8 
Safari 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén 
vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége 
időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie 
beállításai között bármikor megteheti. 

További információk a cookie-król 

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat: 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ 

http://www.allaboutcookies.org/ 

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe 

Google Analytics Cookie-k 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 


