
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moringo Kft. elkötelezett a potenciális és tényleges ügyfelei, partnerei személyes
adatainak védelme iránt, akik a Honlapon keresztül, e-mailen vagy más módon lépnek
velünk kapcsolatba.

A  Tájékoztató  rendelkezéseinek  kialakításakor  a  Moringo  Kft.  figyelembe  vette  az
Európai  Parlament  és  a  Tanács  2016/679  Rendeletében  („Általános  Adatvédelmi
Rendelet”  vagy  „GDPR”),  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  („Infotv.”),  a  Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  („Ptk.”),  továbbá  a  gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek
a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott Honlapon hirdető, vagy azon más módon
megjelenő  az  Adatkezelőn  kívüli  harmadik  személyek  promócióihoz,
nyereményjátékaihoz,  szolgáltatásaihoz,  egyéb  kampányaihoz,  az  általuk  közzétett
tartalmakhoz kapcsolódnak.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és
adatkezeléseire,  melyekre  a  Tájékoztató  hatálya  alá  tartozó  Honlapon  található
hivatkozás vezet.

Az adatkezelés a 10perc.hu Honlapon valósul meg, a honlap használatával elfogadja a
jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha a jelen Tájékoztatóban foglaltakat nem
fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

2, ADATKEZELŐK

Az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezet,  aki  vagy  amely  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az  adatok  kezelésének
célját  meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált  eszközt)  vonatkozó
döntéseket  meghozza  és  végrehajtja,  vagy  az  általa  megbízott  adatfeldolgozóval
végrehajtatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a
Honlapok  üzemeltetője,  amely  elsődlegesen  médiatartalom-szolgáltatást  végez,  és
ezen  főtevékenységéhez  kapcsolódóan  biztosítja  a  Honlapon  keresztül  elérhető
Szolgáltatásokat.

Adatkezelő: Moringo  Kft.  (Székhely:  6720  Szeged,  Arany  János  utca  7.;
cégjegyzékszám: 06-09-012300; adószám: 14261882-2-06; telefon: (+36) 62 650
750; e-mail cím: info @ 10perc.hu; weboldal: 10perc.hu)

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.



3, ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Ezit  Kft.:  (Székhely:  H-1132  –  Budapest  –  Victor  Hugo  utca.  18-22.;  adószám:
23493474-2-41;  cégjegyzékszám:  01-09-968191;  weboldal:  www.ezit.hu),  amely
informatikai, fejlesztési, üzemeltetési és tárhelyszolgáltatást biztosít;

FuturIT  Kft.:  (Székhely:  9027  Győr,  Tompa  utca  1.;adószám:  27117996-2-08;
cégjegyzékszám:  08  09  031433),  amely  informatikai,  fejlesztési  és  üzemeltetési
szolgáltatásokat nyújt;

LinkHolder  Kft.:  (Székhely:  2724  Újlengyel,  Petőfi  Sándor  utca  48.;  adószám:
25598946-2-13;  cégjegyzékszám:  13  09  204858)  amely  értékesítheti  a  Honlap
hirdetési felületeit;

Facebook  Ireland  Ltd.  (Székhelye:  4  Grand  Canal  Square,  Grand  Canal  Harbour,
Dublin  2  Írország),  amely  felhasználókkal  kapcsolatos  viselkedési  elemzés
szolgáltatást nyújt a Honlapon.

Google LLC. (Székhelye: 18 Lower Leeson Street,  Dublin 2, DO2 HE97, Írország),
amely  felhasználói  aktivitással  kapcsolatos  statisztikai  adatokat,  és  hirdetés
kiszolgálást biztosít a Honlapokon.

Hotjar Limited (Székhelye: Level 2 St. Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street,
ST Julian’s STJ 1000, Malta), amely felhasználókkal kapcsolatos viselkedési elemzés
szolgáltatást nyújt a Honlapon.

4, FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  a  Személyes adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok
gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása,
felhasználása,  lekérdezése,  betekintése,  felhasználása,  közlése,  továbbítása,
terjesztése  vagy  egyéb  módon  hozzáférhetővé  tétele,  nyilvánosságra  hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adattovábbítás: az  adat  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő
hozzáférhetővé tétele.

Érintett: bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított  vagy  –
közvetlenül  vagy  közvetve  –  azonosítható  természetes  személy.

Személyes  adat: az  érintettel  kapcsolatba  hozható  adat  –  különösen  az  érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

http://www.ezit.hu/


kulturális  vagy  szociális  azonosságára  jellemző  ismeret  –,  valamint  az  abból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó  személyes  adatok  –  teljes  körű  vagy  egyes  műveletekre  kiterjedő  –
kezeléséhez.

Tiltakozás: az  érintett  nyilatkozata,  amellyel  személyes  adatainak  kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az  adat  azonosító  jelzéssel  ellátása  annak  megkülönböztetése
céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az  adatokat  tartalmazó  adathordozó  teljes  fizikai
megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok
elvégzése,  függetlenül  a  műveletek  végrehajtásához  alkalmazott  módszertől  és
eszköztől,  valamint  az  alkalmazás  helyétől,  feltéve  hogy  a  technikai  feladatot  az
adatokon végzik.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett 10perc.hu internetes oldal, sajtótermékek,
és ezen honlap aloldalai.

5, KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1, Honlap látogatói személyes adatok

A Honlap  regisztráció  nélkül  vehető  igénybe,  így  személyes  adatgyűjtés  a  Honlap
látogatóitól nem történik.



5.2, Együttműködésekkel kapcsolatos személyes adatok

Társaságunk kizárólag az együttműködés fenntartása érdekében és csak az ahhoz
szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes
esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra.

A partnerségi kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás
teljesen  önkéntes  és  a  rendelkezésre  bocsátása  a  személyes  adat  tulajdonosának
felelőssége.

A Moringo Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok
biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra
hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.

A  Moringo  Kft.  nem  ad  tájékoztatást  a  tudomására  jutott  személyes  adatokról
harmadik  személyek  részére,  kivételt  képeznek  ez  alól  a  jogszabályon  alapuló
hivatalos megkeresések.

Az  “Adatvédelmi  és  Adatkezelési  Tájékoztató”  egyes  verziói  közül  mindenkor  a
Holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat
nem adja meg, akkor azok nem vehetők igénybe.

5. 2, a) Kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok

Ügyfélkapcsolat,  üzleti  kapcsolat  létesítése,  annak  fennállása  alatt  kezelt  adatok,
vásárlói adatok: ajánlatkérés, megrendelés, fizetés:

A kapcsolatfelvétel lehetséges csatornái:

– 10perc.hu  „Kapcsolat” menüponton név, és email cím, telefonszám megadásával
küldhető elektronikus üzenetet,

– beérkező telefonhívások útján,

– postai levélben a Társaság székhelyére címezve.

Üzleti kapcsolat, vásárlás:

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja,
időpontja, helye, vásárolt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, ára.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR
6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: Vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól
való  megkülönböztetése,  a  megrendelések  teljesítése,  a  vásárlás  és  fizetés
dokumentálása,  számviteli  kötelezettség  teljesítése,  vásárlói  kapcsolattartás,  a
vásárlói szokások elemzése.



Ajánlatkérés kapcsolatos adatkezelés részletezése:

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett
adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az  érintettek  köre:  Minden  természetes  személy,  aki  az  Adatkezelőtől  adott
szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

Név, telefonszám, e-mail cím, a kérdés és a válasz. Az adatkezelés célja az érintett
számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

1, Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy
módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.

2, Adatkezelő számára a Honlapon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el.

3, Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az
ajánlatadáshoz  szükséges  információ  beszerzése,  az  érintett  által  megadott
elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lépés az információ birtokában dolgozza ki az
ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett,
ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

4,  Az  érintett  az  adatkezelés  céljával  összhangban,  önkéntesen  hozzájárul  ahhoz,
hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele
kapcsolatba  lépjen,  hogy  az  ajánlatot  pontosítsák,  vagy  hogy  az  érintett
megrendelését megerősíthesse.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés részletezése

Az Adatkezelő lehetővé teszi  az érintettek számára, hogy szolgáltatást rendeljenek
meg tőle megrendelőlap segítségével, ha a megrendelés vagy annak teljesítése nem
esik speciális elbírálás alá.

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az  érintettek  köre:  Minden  természetes  személy,  továbbá  szervezet  nevében,
képviseletében eljáró  személy  (képviselő,  kapcsolattartó),  aki  személyes  adatainak
megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

A kezelt adatok köre és célja:

Név-az  azonosításhoz,  e-mail  cím-  a  kapcsolattartáshoz,  a  képviselt  szervezet
megnevezése- az azonosításhoz és számlázáshoz, telefonszám- a kapcsolattartáshoz,
megrendelt szolgáltatás, megnevezése és mennyisége teljesítéshez és számlázáshoz



szükséges adat, fizetési mód-a számlázáshoz szükséges adat, számlázási cím (név,
ország,  irányítószám,  város,  utca,  házszám,  kiegészítő  adatok)-  a  számlázáshoz
szükséges adat, végösszeg-a pénzügyi teljesítéshez szükséges adat.

Az  adatkezelés  célja  a  szolgáltatást  megrendelő  érintettek  azonosítása,
jogosultságainak  biztosítása,  ellenőrzése,  a  megrendelés  egyszerűsítése  és
biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

1, Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy
módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.

2, Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.

3, Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú
nyilvántartási rendszerben rögzíti.

4,  Adatkezelő,  amennyiben  a  megrendelést  elfogadja,  az  érintettet  megadott
elérhetőségén  keresztül  írásban  (elektronikus  úton)  értesíti  a  megrendelés
elfogadásáról.  Az  értesítés  a  megrendelés  visszaigazolása,  amely  tartalmazhat  a
teljesítésre vonatkozó további információkat is.

5,  Adatkezelő,  amennyiben a  megrendelést  pontosítani  szükséges,  úgy az  érintett
által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép
az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.

6, Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés
egyes folyamatairól.

7, Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a megrendelés
részleteinek egyeztetésével, és/vagy a megrendelés teljesítésével kapcsolatban.

Adatkezelés  időtartama:  azon  jogviszonyból  eredő  jogok  és  kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart,  amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a
személyes  adatokat  kezeli,  olyan  adatok  vonatkozásában,  amelyek  bizonylatokra
kerülnek,  és  a  bizonylat  a  könyvviteli  elszámolást  támasztja  alá,  az  adatkezelés
időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

A  Társaság  egyes  szolgáltatásainak  igénybevételekor,  a  Megrendelő  által  átadott
személyes adatnak minősülő fényképek tárolása a szolgáltatás igénybevételét követő
60 munkanappal visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. A törlés ideéig Megrendelőnek
lehetősége  van  a  leadott  rendelés  újrarendelésére,  minőségi  kifogás  esetén  a
szolgáltatás megismétlésére. A Megrendelő kérheti a konkrét rendeléssel összefüggő
személyes adatainak korábbi törlését is, azonban a Társaság ez esetben a nem tudja
az újrarendelés, és minőségi kifogások kezelését az eredeti állománnyal ellátni.

Az  Adatkezelő  bizonyos  feladatokra  alvállalkozót  vehet  igénybe,  amihez  nem
szükséges  személyes  adatokat  továbbítania.  A  grafikai  munkák  során  grafikai
elemeket továbbít az alvállalkozó részére. A gyártókat az adatkezelő ajánlatkéréssel
keresi meg, közülük a legmegfelelőbbet veszi igénybe.



Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A pénzügyi utalásokat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. teljesíti.

Adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR
6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Az  Adatkezelő  lehetővé  teszi,  hogy  érintett  a  szolgáltatások  ellenértékét  bankon
keresztül történő átutalással egyenlítse ki. Az érintett által bankon keresztül történő
átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással
kíván fizetni, és minden harmadik fél,  aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett
átutalás történik.

A kezelt adatok köre és célja:

A  számlabirtokos  neve,  a  bankszámla  száma,  a  közlemény,  és  az  összeg  az
azonosításhoz mind szükséges adat. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő
pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi
teljesítés  végrehajtása.  A  bank-  és  üzleti  titok  megőrzése  érdekében  Adatkezelő
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a
Munkatársnak  jusson  tudomására,  akinek  az  a  feladatai  elvégzése  érdekében
elengedhetetlenül.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

1, Az érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi
meg.

2, Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé
teszi  a  fenti  adatait,  tehát  a  sikeres  banki  utalást  követően  az  Adatkezelő
bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

3,  Adatkezelő  részéről  történő  banki  átutalás  esetén  az  Adatkezelő  Munkatársa  a
számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját,
hozzájuk  kapcsolva  a  pénzügyi  teljesítést  jelentő  összegeket,  majd  vezetői
jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.

4,  Adatkezelő  a  banki  átutalásokat,  függetlenül  attól,  hogy  bejövő,  vagy  kimenő
utalásokról van szó, ellenőrzi.

5,  A  banki  átutalás  adatait  Adatkezelő  adatfeldolgozója  felé  átadhatja,  ha  van
kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart,
amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában,  amelyek  bizonylatokra  kerülnek,  és  a  bizonylat  a  könyvviteli
elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C.törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 év.



6, ONLINE TEVÉKENYSÉG,   COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA  

A  cookie-k  (sütik)  használatára  vonatkozó  információk  a  Moringo  Kft.  által
üzemeltetett Honlapon található cookie-kra vonatkoznak. Az oldal regisztráció nélkül
vehető  igénybe,  így  személyes  adatgyűjtés  nem  történik.  

Mik a cookie-k? 

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. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző
visszaküldi  a  szervernek.  A  sütik  kizárólag  adatokat  tartalmaznak,  vagyis  nem
tartalmaznak  futtatható  állományokat,  és  nem  férnek  hozzá  a  felhasználó
merevlemezének adataihoz. A Moringo Kft. kijelenti, hogy cookie-kban a felhasználó
személyes adatait nem tárolja.

 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.

Ezen  cookie-k  elfogadása  feltétele  Honlap  megfelelő  használatának,  így  ha  a
felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni a Honlap megfelelő
működését,  illetve  a  megfelelő  biztonságot  Honlapunk  használata  során.  

Teljesítményt biztosító, Partner cookie-k: 

Ezek  a  cookie-k  nem  gyűjtenek  információt,  amelyek  alapján  azonosítható  a
felhasználó, és azért  használjuk,  hogy javítani  tudjuk a honlapjaink működését 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. 

Facebook.com: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google.com: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
Hotjar.com: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
Yandex Metrika: https://legal.yandex.com/

https://legal.yandex.com/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
https://www.facebook.com/policies/cookies/


Google  Analytics  és  Google  Remarketing  programok  használatának
részletezése:

A  weboldalra  látogatók  a  weboldal  használatával  egyúttal  engedélyezik  a  Google
Analytics és Google Remarketing programok használatát.

Az oldalra vonatkozó statisztikák a Google Analytics felhasználásával készülnek, ami a
Google Inc. („Google”) tulajdona, és melynek segítségével a weblapok látogatottsága
és statisztikája ellenőrizhető. A Google Analitycs a felhasználó készülékén elmentett
sütiket,  ún.  tesztfájlokat  használ,  melyek  lehetővé  teszik  a  weblap  használatának
elemzését.

Google Remarketing:

Az  Adatkezelő  a  Google  Remarketing  program  használatával  a  Google  Analytics
megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie
révén lehet használni  a  remarketing szolgáltatást,  amely  elsősorban biztosítja  azt,
hogy a Honlap látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő
hirdetésével találkozzanak.

Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez.
Adatkezelő  hirdetéseit  külső  szolgáltatók  –  például  a  Google  –  is  megjelenítik
internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját
cookie-kat  (például  a  Google  Analytics  cookie-jait)  és  harmadik  féltől  származó
cookiekat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által
a  Weboldalon  tett  korábbi  látogatások  alapján  történő  tájékozódásra,  illetve  a
hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A cookie-k törlése

A  weboldalak  eléréséhez  használt  böngészőprogramok  alapértelmezett  esetben
engedélyezik  a  sütik  elhelyezését  az  eszközre.  A  sütik  kezelésére  vonatkozó
információk  a  böngésző  beállításai  között  találhatóak.  Ezek  a  beállítások
megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja,
vagy minden esetben értesítést  küldjön a felhasználónak,  ha az eszközre cookie-t
küldtek.
Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által  a Honlap
használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a
Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő
feldolgozását.
Fontos  tudni,  hogy  a  cookie-k  használatának  tiltása/korlátozása  negatívan
befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 

A következő oldalakon megtudhatja, hogy a böngészőben hogyan menedzselheti  a
cookie-kat. Vegye figyelembe, ha a böngészőjében kikapcsolja a cookie-kat, akkor ez
a beállítás minden weboldalra érvényes lesz. 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com
Chrome: http://support.google.com
Safari: https://support.apple.com
Firefox: http://support.mozilla.org
Android: https://www.google.com

https://www.google.com/
http://support.mozilla.org/
https://support.apple.com/
http://support.google.com/
http://support.microsoft.com/


7, ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL

Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson
alapul.

Az  adatkezelés  célja:  A  hírlevél  küldéssel  kapcsolatos  adatkezelés  célja  a  címzett
teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb
akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott
szolgáltatásokról,  kedvezményekről),  eseményeiről,  híreiről,  értesítés szolgáltatások
változásáról,  elmaradásáról.  A  kezelt  adatok  köre  és  célja:  név,  e-mail  cím,  cím,
telefonszám.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről  rendszeresen  értesülni  kíván,  ezért  személyes  adatainak
megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Az  adatkezelés  időtartama:  Az  érintett  kérésére  történő  törlésig.  Az  érintett  a
hírlevélről bármikor leiratkozhat, az:

a)  elektronikus  levelek  alján  lévő  „Leiratkozás”  link  segítségével  (azonnali
leiratkozás).

b)  a  honlap  „Kapcsolat”  aloldalán  lévő  „Név”,  „Üzenet”,  „E-mail  cím”  mezők
kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó fel-tüntetésével.

A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást
csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b) alpont szerinti leiratkozás
néhány  napos  átfutási  idővel  járhat,  amelyre  tekintettel  nem  jogsértő,  ha  ezen
időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos
időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is
elkerülheti  egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél  nem
jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

Adatfeldolgozó: Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC. 675 Ponce de Leon Ave
NESuite 5000. Atlanta, GA 30308 USA).

8,  KÖZÖSSÉGI  OLDALAKON  TÖRTÉNŐ  JELENLÉT  ÉS  MARKETING

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.

A  Facebook  oldal  használata  és  az  azon  keresztül,  az  Adatkezelővel  történő
kapcsolatfelvétel,  kapcsolattartás,  és  egyéb,  a  közösségi  oldal  által  megengedett
művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az  érintettek  köre:  Azon  természetes  személyek,  akik  az  Adatkezelő  közösségi
oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő
tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.



Kezelt adatok köre és célja:

Érintett publikus neve- azonosítás, publikus fotója- azonosítás, publikus e-mail címe-
kapcsolattartás, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete- kapcsolattartás,
válaszadás  alapja,  érintett  általi  értékelés,  vagy  más  művelet  eredménye-
minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja.

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál,
és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi
oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A  közösségi  portálokon,  különösen  a  Facebook-on  történő  jelenlét  és  az  azzal
kapcsolatos  adatkezelés  célja  a  Honlapon  található  tartalmak  közösségi  oldalon
történő  megosztása,  publikálása,  marketingje.  A  közösségi  oldal  segítségével  az
érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az  Érintett  a  közösségi  oldal  feltételei  alapján  önként  hozzájárul  az  Adatkezelő
tartalmainak követésével, kedveléséhez.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket
is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. 

Adatkezelő  a  Facebook  oldalt  összekapcsolhatja  más  közösségi  oldalakkal  a
Facebook.com  közösségi  portál  szabályai  szerint,  így  a  Facebook  oldalon  történő
közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van
szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek
közzététele előtt.

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi
oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a
http://www.facebook.com/about/privacy címen kaphat.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

9, AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az  Adatkezelő  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  jelen  Tájékoztatót  egyoldalú
döntésével bármikor módosítsa.

A  Felhasználó  következő  belépéssel  elfogadja  a  Tájékoztató  mindenkor  hatályos
rendelkezéseit,  ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére
nincs szükség.

10, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen,  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérdéssel,  észrevétellel  kereshető  az
Adatkezelő munkatársai is a adatkezeles@10perc.hu e-mail címen.

mailto:adatkezeles@10perc.hu
http://www.facebook.com/about/privacy


A  Felhasználó  az  Adatkezeléssel  kapcsolatos  panaszával  közvetlenül  a  Nemzeti
Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  (cím:  1125  Budapest,  Szilágyi
Erzsébet  fasor  22/c.;  telefon:  +36-1-391-1400;  e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.  A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti  törvényszék  előtt  is  megindítható.  Az
Adatkezelők  kérésre  a  Felhasználót  tájékoztatják  a  jogorvoslat  lehetőségéről  és
eszközeiről.

Szeged, 2020. június 4.


