
Adatvédelmi Tájékoztató  

  

  

1. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA  

  

Az alábbi Adatvédelmi tájékoztatónk összefoglalja a nadasdavid.hu oldal kezelője által 
folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.   

  

Elkötelezettek vagyunk látogatóink és partnereink személyes adatainak védelmében, 

kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. A 

látogatók által részünkre megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk 

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja.  

  

  

2. AZ ADATKEZELŐ  

  

Az adatok kezelője: Nádas Dávid 

Elérhetőség: mail@nadasdavid.hu, telefon: +36/20 951 1660  

Honlap: https://nadasdavid.hu  

  

  

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGŐRZÉSI IDEJE  

  

A honlapon erre kialakított kapcsolatfelvevő felület értelemszerű kitöltésével lehetőséget 

biztosít arra, hogy a honlapra látogató felhasználók felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

 

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel 

Kezelt adatok köre: A látogató neve, e-mail címe és üzenete 

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása 

Adattárolás határideje: Az üzenet megküldésétől számított egy év 

Adatkezelés módja: Elektronikus, közvetlenül a postafiókba irányítva, kikerülve ezzel a 

honlap tárhelyén való adattárolást. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat 

szolgáltatása nem kötelező, azonban a kapcsolatfelvételt megkönnyíti az adatok megadása  

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált 

döntéshozatalt és nem végez profilalkotást. 

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: kizárólag az Adatkezelő. 

Adattovábbítás harmadik fél részére: nem történik. 

 

Eseményre történő jelentkezéshez kapcsolódó adatok  

 



A weboldalon eseményre (pl. elvonulásra) történő jelentkezés esetén a látogató önkéntesen 

hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:  

Kezelt adatok: név, telefonszám, számlázási cím 

Adatkezelés célja: az eseményhez kapcsolódó szállásfoglalás és étkeztetés biztosítása  

Adatok tárolási helye: a weboldal adatbázisa 

Továbbítás harmadik fél részére: nincs  

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás  

Adatkezelés időtartama: az esemény lebonyolításának időpontjáig  

  

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő 
felelősséget nem vállal.  

  

4. A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE  

 

DotRoll Kft. 

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

+36 - 1 - 432 - 3232 

+36 - 1 - 432 - 3231 

support@dotroll.com 

11713005-20406563 (OTP Bank) 

Cégjegyzékszám: 01-09-882068 

Adószám: 13962982-2-42 

  

 

5. A SÜTI FOGALMA ÉS HASZNÁLATUK CÉLJA. 

A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyeket a meglátogatott oldal szervere generál és küld 
a felhasználó böngészőjébe; ezt követően pedig ezen adatfájlok a felhasználó eszközén 
eltárolásra kerülnek. 
 
A sütik alkalmazásának célja, hogy a weboldal kényelmesen használható legyen, hogy a 
weboldal működtetői a tartalom és a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges statisztikai 
információkat kapjanak, illetve hogy a látogatók releváns hirdetésekkel találkozzanak. 

 
A sütik típusai. 
 
A nadasdavid.hu weboldalon (továbbiakban honlap) a felhasználó találkozhat a 

 működéshez szükséges sütikkel; 
 a felhasználói beállításokat tároló sütikkel; 
 statisztikai adatokat gyűjtő sütikkel 

A működéshez szükséges sütik használata a felhasználó külön hozzájárulását nem igényli, 
mert ezen sütik kezelése nélkül a honlap nem működne. 



 
A felhasználói beállításokat tároló sütiket a honlap azért kezeli, mert ezen sütik használatával 
a honlap látogatásához kapcsolódó felhasználói élmény fokozható - ilyenek például a nyelvi 
beállítások. 
 
A statisztikai adatokat gyűjtő sütik alkalmazásával a honlap a felhasználó látogatási 
szokásairól gyűjt adatot, pl. annak vizsgálatával, hogy a felhasználó milyen oldalt, vagy 
aloldalt tekintett meg, ott mennyi időt töltött el. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, a honlapot 
használó személyek viselkedésének teljes mértékben anonim elemzése. 

 
A sütik beállítása a felhasználó böngészőjében. 

A sütik kezelése a felhasználó saját böngészőjében is szabályozható a fentebb írtakon túl. A 
leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található tájékoztatás: 
 
Chrome 
 
Chrome (Mobil) 

Edge 
 
Firefox 
 
Safari (asztali eszközök) 
 
Safari (mobil eszközök) 

 
A sütit használó személyek. 

Az egyes sütiket vagy a honlap vagy harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el. 
 
A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját 
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók: 
 
Google Analytics 
 
Facebook (Angol) 
 
Youtube 
 
 
A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben - különösen az érintetti jogok 
tekintetében - a honlapot üzemeltető személy adatkezelési tájékoztatója az irányadó, azzal, 
hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja a honlap üzemeltetőjének jogos érdeke, úgy a 
felhasználót megilleti az adatkezeléssel szemben tiltakozás lehetősége, melynek keretében 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=hu


vitathatja az adatkezelés jogszerűségét és akár adattörlést is kérhet a honlap 
üzemeltetőjéhez formai kötöttségek nélkül küldött elektronikus levélben. 

Bármilyen kérdés esetén fordulj hozzám bizalommal. 

mail@nadasdavid.hu  

 

Frissítve: 2022. december 15. 


