Adatkezelési tájékoztató cookie kezelésről
A M-Elektrik Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen
adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről.
Adatkezelő megnevezése:
Adakezelő székhelye:
Adatkezelő adószáma:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő honlap címe:
Adatkezelő központi e-mail címe:
Adatkezelő vezető tisztségviselője:

M-Elektrik Kft.
2800 Tatabánya, Szegfű utca 45.
23900451-1-11
11-09-020321
https://digitfinance.hu/
konyveles@digitfinance.hu
Maklári Béla

Adatkezelés célja:
A honlap látogatóinak felhasználási szokásairól való automatikus adatrögzítés a Google Analytics,
valamint cookiek segítségével.
Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Kezelendő adatok köre:
IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusa.
Személyes adatok megőrzésének időtartama:
2 év
Adattovábbítás:
A személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.
A digitfinance.hu oldal két releváns cookiet használ. Az egyik a PHPSESSID cookie erre azért van
szükség, mert enélkül az oldal nem üzemelne, ez az úgynevezett munkamenet süti. A másik a
CP5XKN6QLDFWUC cookie. Ez a díjkalkuláció (Calculated Field Form) cookie-ja, amely nélkül a
díjkalkuláció nem működne.
A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap _ga nevű Google
Analytics cookie (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap
látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató
számítógépén.
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai
adatokat generál.
Az érintettek jogai és érvényesítésük
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
M-Elektrik Kft.

-

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését kérheti,
visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
személyes adatainak törlését kérheti (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feltételek esetén)
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

Amennyiben jelen tájékoztató alapján élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét
elsősorban írásban terjesztheti elő a Társasághoz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett
elérhetőségén. Amennyiben Ön mégis szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását
követően a Társaság a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok
részére rendelkezésére állnak. Az Ön által kért tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított
legkésőbb egy hónapon belül teljesítjük. Ezt a határidőt maximum további két hónappal
hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt
indokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Az Érintett a Társaság által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival a
Társasághoz fordulhat. Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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