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Melyek a személyes adatok kezelésére irányadó jogszabályok?
A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó szabályokat többek között
-

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(Általános Adatvédelmi Rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) szóló rendelete (a
továbbiakban: GDPR),

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”) és
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kiadott ajánlásai,
állásfoglalásai és egyedi határozatai alkotják.

Fontos fogalmak
1. "Személyes adat" - azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható,
2. "Cookie-k" - a cookie-k adatokat tartalmazó, kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön
számítógépére vagy mobileszközére menti a felkeresett weboldal,
3.

"Weboldal" - a https://www.cenega.hu/ linken elérhető weboldal vagy az Adatkezelő által
biztosított más weboldalak,

4. "Adatkezelés" - az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
5. “Adatkezelő”- az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
6. "Közös adatkezelő(k)" - Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő
közösen határozza meg, továbbá az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
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vonatkozó döntéseket közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az
adatfeldolgozóval, azok Közös Adatkezelő(k)nek minősülnek (a GDPR 26. cikke),
7.

"Harmadik fél" - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,

8. "Felügyeleti hatóság" – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ,
9.

"Az érintett hozzájárulása" - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez,

10. "Cookie Szabályzat" - az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon található cookie-kra
vonatkozó információk. A Cookie Szabályzat az Adatkezelő weboldalán érhető el. A
cookie-k az Adatkezelőhöz vagy harmadik felekhez is tartozhatnak,
11. "GDPR" - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről

(Általános

Adatvédelmi

Rendelet):

https://www.naih.hu/altalanos-

adatvedelmi-rendelet-gdpr,
Kire vonatkozik ez a Cookie Szabályzat?
Ez a Cookie Szabályzat természetes személyek, weboldal-felhasználók azon személyes
adatainak

kezelésére

vonatkozik,

amelyeket

cookie-k

segítségével

gyűjtöttek

az

Adatkezelőhöz tartozó weboldalon vagy aloldalakon.
Ki az Adatkezelő?
Adatkezelő neve: Cenega Hungary Kft.
Székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.
Az Adatkezelő elérhetősége
Kérjük, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseit az Adatkezelőnek
hagyományos levélben küldje el a fent meghatározott székhelyére, vagy e-mailben a
dpo@cenega.hu e-mail címre.
Adatvédelmi Tisztviselő
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Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt. A személyes adatok
védelmével kapcsolatos kérdéseket az Adatkezelőhöz kell eljuttatni hagyományos levélben az
Adatkezelő dszékhelyére vagy e-mailben a következő e-mail címre: dpo@cenega.hu.
Ki a Felügyeleti Hatóság?
Tájékoztatjuk Önt, hogy a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, a felügyeleti szerv elérhetősége a következő
weboldalon található: https://naih.hu/.
Információ a Közös Adatkezelőkről
1. Az

Adatkezelő

rajongói

oldal(aka)t

üzemeltet

a

Facebookon

(https://www.facebook.com/CenegaHU).
2. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az FB-n a rajongói oldal működtetése kapcsán közös
adatkezelés történik (a GDPR 26. cikke). A rajongói oldalon feldolgozott személyes adatok
tekintetében a Közös Adatkezelők a következők illetve a következők lehetnek:
1) Cenega Hungary Kft.,
2) Facebook Ireland Limited, melynek székhelye a 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbor, Dublin 2, Írország,
3. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a Közös Adatkezelők közös intézkedéseket hoztak. A
közös adatkezeléssel és az ezzel kapcsolatos felelősséggel kapcsolatos információk a
következő címen érhetők el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
4. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a Közös Adatkezelők közötti megállapodásoktól
függetlenül az Érintett gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait minden egyes adatot illetően,
külön-külön minden Adatkezelőnél,
5. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
1) az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt. A személyes adatok védelmével
kapcsolatos kérdéseket az Adatkezelőhöz kell eljuttatni hagyományos levélben az
Adatkezelő székhelyére vagy e-mailben a következő e-mail címre: dpo@cenega.hu,
2) a Facebook Ireland Limited nevében eljáró adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei a
következő honlapon találhatók: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
6. Tájékoztatjuk Önt továbbá, hogy a közös adatkezelés tekintetében az adatkezelőkért
felelős felügyeleti hatóságok a következők:
1) a Cenega Hungary Kft. esetében - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, a felügyeleti szerv elérhetősége a
következő weboldalon található: https://naih.hu/,
2) a Facebook Ireland Limited esetében - Data Protection Commission (Adatvédelmi
Bizottság),

21

Fitzwilliam

Square

South, Dublin

https://www.dataprotection.ie/.
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2,

D02

RD28,

Írország:

Milyen típusú Cookie-kat használunk?
Az alábbi típusú cookie-kat használjuk vagy használhatjuk az Adatkezelő weboldalán és
aloldalain:
1) technikai, operatív, navigációt és a weboldalon közzétett tartalom megjelenítését
optimalizáló,
2) más weboldalak cookie-jai.
Operatív, technikai és optimalizáló cookie-k
Az Adatkezelő az alábbiakban leírt operatív, technikai és optimalizáló cookie-kat használ a
weboldalon. Az alábbi cookie-k esetében a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja - a feldolgozás az adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges. Az alábbiakban leírt műveletek az Adatkezelő jogos érdekének
minősülnek:

Ssz.

A cookie neve

Érvényességi
idő

Leírás

1.

frontendSession

Felhasználói
munkamenetazonosító

30 perc

2.

cookies-info

Tárolja a felhasználói
cookie-beállításokat

1 hónap

PHPSESSID

Felhasználói
munkamenet-azonosító

A munkamenet
vége

SERVERID

Szerverazonosító

A munkamenet
vége

gdpr

ADATVÉDELMI
információ jelző

1 év

3.

4.

5.
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A cookie funkciója
Ez a cookie fájl egyedi
munkamenetazonosítót tárol, amely
lehetővé teszi a
webalkalmazás
számára a felhasználók
megkülönböztetését
Ez a cookie bináris
értéket tárol a
felhasználó döntése
alapján a cookie-k
információs ablakának
elrejtésével
kapcsolatban
Ez a cookie fájl egyedi
munkamenet-azonosítót
tárol, amely lehetővé
teszi a webalkalmazás
számára a felhasználók
megkülönböztetését.
Ez a cookie fájl egyedi
szerver azonosítót tárol,
amely lehetővé teszi a
terheléselosztó számára
a szerverek
megkülönböztetését
Ez a cookie fájl azt az
információt tárolja, hogy
a ADATVÉDELMI / cookie
előugró információ
megjelent, és a

ls_uid

Felhasználói
munkamenet-azonosító

Hónap vége

ls_sid

Felhasználói
munkamenet-azonosító

30 perc

cookieconsent_dismissed

ADATVÉDELMI
információ jelző

1 év

6.

7.

8.

felhasználó elfogadta
annak tartalmát..
Ezen cookie felel az
egyedi látogatók
azonosításáért.
Ezen cookie felel minden
látogatásért (nem
egyedi).
Ez a cookie fájl azt az
információt tárolja, hogy
a ADATVÉDELMI / cookie
előugró információ
megjelent, és a
felhasználó elfogadta
annak tartalmát..

Harmadik fél cookie-jai
Egyes, az Adatkezelőhöz tartozó weboldalakon vagy aloldalakon más felektől származó
cookie-k lehetnek jelen, és külső entitások, például a Facebook, a YouTube, a LinkedIn, a
Twitter tartalma is megjelenhet. A harmadik féltől származó tartalom megtekintéséhez először
el kell fogadnia az adott fél konkrét feltételeit. E feltételek egy része a Cookie Szabályzat, amely
felett az Adatkezelőnek nincs ellenőrzése és nem felelős az ilyen weboldalak cookie-jain
keresztül gyűjtött személyes adatok feldolgozásáért:
Ssz.

Harmadik Fél neve

Link az információhoz

1.

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

2.

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

3.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

4.

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

5.

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

Hogyan kezeljük a cookie-kat?
A cookie-k szabadon kezelhetők és törölhetők. Az egyes böngészők vagy eszközök olyan
beállításokat kínálhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön kiválassza, hogy a böngésző
cookie-jait beállítja-e, illetve törli őket. Ezek a beállítások böngészőnként eltérőek, és a gyártók
bármikor módosíthatják az általuk megadott beállításokat és a működésüket. Az egyes
böngészők által kínált beállításokat illetően további információk találhatók az alábbi linkek
alatt található weboldalakon:

Ssz
.
1.

Böngésző neve

Link az információhoz

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647
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2.

Internet Explorer

3.

Firefox

4.

Safari

5.

Opera

https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protectionfirefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-inopera/

A cookie-k beállításának ellenőrzése, a cookie-k letiltása
A modern böngészők engedélyezik a cookie beállítások módosítását. Ha az adott böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadta a cookie-kat, a beállítás megváltoztatható annak
érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.
Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a cookie-k
beállításának választási lehetőségét.
Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja a weboldal használhatóságának és
folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk
garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára.
A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
Bármikor lehetőség van továbbá a sütik törlésére is, amely a böngészési előzmények törlésekor
végezhető el.
Adatvédelmi hatásvizsgálat (vagyis DPIA)
1. Ha egy adott típusú adatkezelés - különösen új technológiák alkalmazásával - jellege,
hatálya, összefüggései és céljai miatt valószínűleg nagy kockázatot jelent a természetes
személyek jogainak vagy szabadságainak esetleges megsértése miatt, az Adatkezelő, az
adatkezelés megkezdése előtt értékeli a tervezett adatkezelési műveletek hatásait a
személyes adatok védelme érdekében.
2. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az analitikus és weboldali cookie-k használata miatt a fent
említett cookie-k révén feldolgozott személyes adatok továbbíthatók egy harmadik
országba, azaz az EGT-n kívülre. A személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen
kívülre eső továbbítása esetén az adott ország lehet, hogy nem biztosítja a személyes
adatok megfelelő védelmét, s lehet hogy nem biztosítja a GDPR szerinti jogok
érvényesülését, ezáltal a személyes adatok védelme sérülhet. Felhívjuk az Ön figyelmét,
hogy a személyes adatok EGT-n kívülre való továbbítása nagy kockázattal járhat, ugyanis
nincs biztosítva a kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága,
3. Azon szervezetek listája, amelyek személyes adatokat továbbíthatnak az EGT-n kívülre, és
amelyek lehet hogy nem biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét a GDPR-ben
foglaltaknak megfelelően:
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Ssz
.

A szervezet neve

Link az információhoz

1.

Facebook

https://www.facebook.co
m/legal/terms

2.

YouTube

https://www.youtube.co
m/t/terms

3.

Google

https://policies.google.co
m/terms?hl=en&gl=be

4.

LinkedIn

https://www.linkedin.co
m/legal/user-agreement

5.

Twitter

https://twitter.com/en/tos
#intlTerms

6.

Google Maps

https://www.google.com/i
ntl/en_be/help/terms_ma
ps/
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Az érintettre gyakorolt lehetséges negatív
következmények - a személyes adatok EGTn kívülre történő továbbításával
kapcsolatos kockázat
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,

