Adatvédelmi szabályzat
1. Adatvédelmi áttekintés
Általános
Az alábbiakban egyszerű áttekintés nyújtjuk arról, hogy mi is történik az Ön személyes
adataival, ha meglátogatja honlapunkat. Személyes adat, minden olyan információ, amelynek
segítségével Ön beazonosítható. Az ezzel kapcsolatos részletes információkat az alábbi
adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

Honlapunkon történő adatgyűjtés
Ki a felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?
A honlapunkon begyűjtött adatok feldolgozását a honlap üzemeltetője végzi. Az üzemeltető
elérhetősége megtalálható a honlap kötelező jogi nyilatkozatában.
Hogyan gyűjtjük az adatokat?
Néhány adat akkor kerül begyűjtésre, amikor Ön azokat megadja a weboldalon. Ezek lehetnek
például azok az adatok, amelyeket a kapcsolatfelvételi űrlapon tölt ki.
Más adatokat az informatikai rendszerünk automatikusan tárol, ha megnyitja weboldalunkat.
Ezek az adatok elsősorban technikai jellegűek, például, hogy milyen böngészőt vagy
operációs rendszert használ, illetve hogy mikor lépett be az oldalra.
Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal megfelelő működését. Más
adatok pedig arra szolgálnak, hogy segítségükkel elemezhessük, hogyan használják a
látogatók az oldalt.
Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatait illetően?
Mindenkor joga van díjmentesen érdeklődni a tárolt adatairól, azok eredetéről, címzettjeiről és
az adatgyűjtés okáról. Továbbá joga van, ezek módosítását, blokkolását vagy törlését kérni. A
jogi nyilatkozatban megadott címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha további
adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van. Természetesen panasz benyújtására is jogosult,
amelyet az illetékes szabályozó hatóságoknál tehet meg.
Analitika és harmadik féltől származó eszközök
Weboldalunk meglátogatása során sütik (süti-k) és webanalitika segítségével statisztikai
elemzések készülhetnek az Ön keresési szokásairól. A böngészési szokásairól készült elemzés

általában anonim, tehát nem tudjuk beazonosítani Önt ezen adatok alapján. Az analíziseket
kikerülheti vagy megelőzheti, ha nem használ bizonyos eszközöket. Részletes információkról
az alábbi adatvédelmi szabályzatban olvashat.
Ön azonban megtagadhatja az ilyen jellegű elemzések elkészítését. Az alábbiakban
tájékoztatjuk Önt arról, hogy ebben az esetben, milyen lehetőségei vannak.

2. Általános és kötelező információk
Adatvédelem
A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét.
Személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi szabályoknak és jelen adatvédelmi
szabályzatnak megfelelően kezeljük.
A weboldal használata során számos személyes adatok rögzítünk. Személyes adatnak
nevezünk minden olyan információt, amelynek segítségével az Ön személye beazonosítható.
Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy mely információkat gyűjtjük be, és mire használjuk
azokat. Továbbá azt is elmagyarázzuk, hogyan és milyen célból történik az adatgyűjtés.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül (pl. e-mailes kommunikáció során)
történő adatmegosztás nem mindig biztonságos. Az adatok harmadik fél általi hozzáférésének
teljes védelme nem lehetséges.

A honlapért felelős fél adatai
A weboldalon található adatok feldolgozásáért felelős fél:
Gutta Werke GmbH
Bahnhofstr. 51-57
77746 Schutterwald
Telefon: +49 781 609-0
E-mail: info(at)gutta.com
A felelős fél az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a
személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról (nevek, e-mail címek stb.).

Az adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezés visszavonása
Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön beleegyezésével lehetséges. Bármikor
visszavonhatja beleegyezését jövőbeni hatállyal. Ezt elegendő, ha e-mailen keresztül jelzi. Az
adatok, amelyeket a kérés beérkezése előtt rögzítettünk jogilag azonban még feldolgozhatóak.

A szabályozó hatóságokhoz történő panaszbenyújtási jog
Miután Ön beleegyezett vagy szerződés kitöltésével jóváhagyta az adatfeldolgozást, kérésére
automatikusan továbbítjuk Önnek vagy az Ön által megnevezett harmadik félnek az általunk
összegyűjtött adatokat szabvány szerinti, számítógépen olvasható formátumban. Amennyiben

adatait közvetlen adatátvitellel kívánja egy másik felelős fél számára továbbítani, azt csak
olyan mértékig tudjuk teljesíteni, amennyire az átvitel technikailag kivitelezhető.

SSL vagy TLS titkosítás
Az oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalom átvitelének védelme érdekében (mint
például a webhely kezelőjének küldött kérdések) SSL vagy TLS titkosítást használ. A
titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngészőjében a „http://” „https://”-re
változik, és a lakat ikon megjelenik a címsorban.
Amennyiben az SSL vagy TLS kódolás aktivált, az Ön által továbbított adatok nem lesznek
hozzáférhetők harmadik fél számára.

Információ, blokkolás, törlés
A törvényben foglaltaknak megfelelően bármikor joga van díjmentesen informálódni minden
általunk tárolt személyes adatáról, annak eredetéről, címzettjéről és az adatgyűjtés okáról.
Joga van továbbá az adatok módosításához, blokkolásához vagy törléséhez. A jogi
nyilatkozatban szereplő címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha további kérdése
lenne személyes adataival kapcsolatban.

3. Adatvédelmi tisztviselő
Törvényes adatvédelmi tisztviselő
Cégünk adatvédelmi tisztviselője:
Roland Kurus
Telefon: +49 781 9906310
E-mail: datenschutzbeauftragter(at)gutta.com

4. Weboldalunkon történő adatgyűjtés
Sütik (süti-k)
Néhány weboldalunkon sütiket használunk. A süti-k nem okoznak kárt a számítógépén, nem
tartalmaznak vírusokat, de segítenek minket abban, hogy a weboldalunk még inkább
felhasználóbarát, hatékony és biztonságos legyen. A süti-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön
gépe tárol, és a böngészője ment el.
Az általunk használt süti-k többsége úgynevezett „munkamenet süti”, amelyek automatikusan
törlődnek a honlap látogatása után. Más süti-k azonban addig tárolódnak az eszköz

memóriájában, amíg Ön ki nem törli azokat. Ezek a süti-k lehetővé teszik a böngészője
felismerését, amikor legközelebb ellátogat a honlapra.
Beállíthatja böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a süti-k használatáról, így eseti alapon dönthet
arról, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a süti-t. Továbbá az is beállítható, hogy a böngészője
bizonyos feltételekkel rendelkező sütiket automatikusan elfogadjon, vagy minden esetben
elutasítson, illetve, hogy automatikusan törölje a sütiket a böngésző bezárásakor. A süti-k
kiiktatása azonban korlátozhatja a weboldal működését.
Az elektronikus kommunikációhoz vagy az Ön által használni kívánt funkciók (pl. internetes
vásárlás) biztosításához szükséges sütiket az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja értelmében tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a süti-k
tárolása, mivel ezeknek segítségével tudja biztosítani a technikai hibáktól mentes, optimális
szolgáltatást. Amennyiben más süti-k (pl. a keresési szokásokat elemző süti-k) is tárolásra
kerülnek, azok az adatvédelmi szabályzatban külön kezelendők.

Szerveres naplófájlok
A weboldal üzemeltetője automatikusan gyűjti és tárolja az Ön böngészője által a „szerveres
naplófájlokban” automatikusan továbbított információkat. Ezek az alábbiak:







a böngésző fajtása és verziószáma
a használt operációs rendszer
a hivatkozó URL
a hozzáférést biztosító számítógép állomásneve
a szerveres lekérés időpontja
IP cím

Ezek az adatok más forrásból származó adatokkal nem vonhatók össze.
Az adatfeldolgozás alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását a szerződés teljesítéséhez vagy a
szerződéshez szükséges előzetes intézkedésekhez.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül fordul hozzánk kérdéseivel, annak
érdekében, hogy megválaszoljuk azokat és bármely későbbi kérdését, az űrlapon megadott
adatokat rögzítjük, beleértve az Ön által megadott elérhetőségeket is. Ezeket az információkat
az Ön beleegyezése nélkül nem osztjuk meg harmadik féllel.
Így az űrlapon az Ön által feltüntetett adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja értelmében kizárólag az Ön beleegyezésével dolgozzuk fel.
Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ezt egy informális e-mailben is elegendő jeleznie. Az
adatok, amelyeket a kérés beérkezése előtt rögzítettünk jogilag még feldolgozhatóak.
Mindaddig megőrizzük az űrlapon található, Ön által megadott adatokat, amíg Ön nem kéri
azok törlését, nem vonja vissza beleegyezését a tárolásukat illetően, vagy a tárolás célja már
nem áll fenn (pl. az Ön kérésének tejesítését követően). Ez a rendelkezés nem érinti a kötelező

érvényű törvényi rendelkezéseket, különösen azokat, amelyek a kötelező érvényű
adatmegőrzési időszakokra vonatkoznak.

5. Analitika és hirdetések
Google Analytics
A weboldal a Google Analytics nevű webes statisztikát használja. A szolgáltatást a Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA biztosítja.
A Google Analytics úgynevezett “sütiket” használ. Ezek a számítógépén tárolt szövegfájlok,
amelyek lehetővé teszik az Ön által látogatott oldalak elemzését. A süti-k által generált, az Ön
weboldalhasználatáról szóló információk a Google amerikai egyesült államokbeli szerverére
kerül, és ott tárolódik.
A Google Analytics süti-jait az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)
pontjának megfelelően tárolják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói
szokások elemzése, így optimalizálhatja weboldalát és hirdetéseit.

IP címek anonimizálása
Weboldalunkon aktiváltuk az IP címek azonosíthatatlanságát segítő funkciót Az Ön IP-címét
a Google az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részt vevő országokban lerövidíti az Egyesült Államokba való továbbítás előtt. Kizárólag
kivételes esetekben fordul elő, hogy az IP cím teljes hosszában kerül az Egyesül Államokba,
és csak ott kerül lerövidítésre. A Google a weboldal üzemeltetőjének nevében felhasználja ezt
az információt az Ön honlap-használatának elemzéséhez, a weboldalon zajló
tevékenységekről szóló jelentések összeállításához és más weblaptevékenység, illetve
internethasználattal kapcsolatos szolgáltatás biztosításához. A Goolgle Analytics részeként a
böngészője által továbbított IP cím nem vonható össze más Google által tárolt adatokkal.

A böngésző bővítményei
A böngésző megfelelő beállításaival megelőzheti a süti-k tárolását. Szeretnék azonban
kiemelni, hogy ezeknek a beállításoknak a használatával előfordulhat, hogy nem tudja majd
teljes mértékben élvezni a weboldal szolgáltatását. A böngésző alábbi bővítményének
letöltésével és telepítésével megelőzheti, hogy a süti-k információt tároljanak a
weblaphasználati szokásairól (beleértve az Ön IP címét is), és továbbítsák azokat a Googlenek, ahol ezen adatok feldolgozásra kerülnek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Adatgyűjtés megtagadása
A Google Analytics által történő adatgyűjtést az alábbi linkre kattintva előzheti meg. Ekkor
egy opt-out süti kerül beállításra, amely megakadályozza az adatgyűjtést későbbi látogatások
esetében is: Disable Google Analytics.
Ha többet szeretne tudni a Google Analytics adatkezeléséről, olvassa el a Google adatkezelési
szabályzatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Kiszervezett adatfeldolgozás
A Google-lel szerződést közöttünk az adatfeldolgozási folyamataink kiszervezésére, és a
német adatvédelmi hatóságok által támasztott előírásokat teljes mértékben teljesítjük a Google
Analytics használata során.

A Google Analytics által végzett demográfiai adatgyűjtés
Weboldalunk Google Analytics demográfiai elemzőjét használja, amely jelentéseket készít az
oldal látogatóinak életkoráról, neméről és érdeklődési köreiről. Ezek az adatok a Google és a
harmadik fél látogatóinak érdeklődésén alapuló hirdetéseiből származnak. Az összegyűjtött
adatok nem tulajdoníthatók egyetlen konkrét személynek sem. Bármikor kikapcsolhatja ezt a
funkciót a Google-fiókjában található, hirdetésekre vonatkozó beállítások módosításával vagy
letilthatja a Google Analytics által végzett adatgyűjtést az „Adatgyűjtés megtagadása” részben
leírtaknak megfelelően.

