
Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja 

A senverit.hu oldal tulajdonosa, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen 

jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos 

minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, 

valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők 

a senverit.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A senverit.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, 

szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az adatkezelő (magánszemély) adatai: 

Név: Dr. Scheszták Dóra Melánia

Lakhely: 2541. Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky út 47. 

E-mail: info@senverit.hu

Tárhelyszolgáltatója 

Neve: DiMa.hu Kft.

Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

E-mail címe: info@dima.hu

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata: 

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.: online 

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
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A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. 

sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld 

egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 

felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a 

senverit.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, (és az ott elérhető szolgáltatásokat). 

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a 

böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a 

böngészésre használt más eszközről. 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A senverit.hu alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google 

Analytics statisztikai célú szolgáltatás a senverit.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban,

hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a 

felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a 

látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében 

maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

Az alábbi linken megtekintheti a Google irányelveit a sütikre vonatkozóan.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

A Google Analytics kapcsán további információkat talál:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Sütik kezelése

Internet Explorer esetén:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-

internet-explorer

Firefox esetén:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Chrome böngésző használata esetén: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform

%3DDesktop&hl=hu
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Beállíthatja a sütik elfogadását, elutasítását a fenti linkeken megtalálható információk 

alapján. 

Facebook

Kezelt adatok köre: A Facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználó neve és a 

nyilvános profilképe. 

Az érintettek köre: Aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon és lájkolta a 

senverit.hu weboldalt. 

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon a weboldal tartalmi elemeinek, vagy a 

weboldalnak a megosztása, és lájkolása. 

Az adatok forrásáról, kezeléséről, az átadás módjáról, és jogalapjáról a 

http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat. 

Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire 

a Facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

http://www.facebook.com/about/privacy/

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása személyes adatai 

kezeléséhez a Facebook.com oldalon. 

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

2015. évi CLXXXVI. törvény

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) - a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-

a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról;
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2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó 

EASA/IAB-ajánlásról

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

Adatvédelmi Hatóság információk:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

http://www.naih.hu/
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