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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelő adatai: 

Martin Zsolt E.V. 

Honlap: www.alberlet.co 

Kapcsolattartás: e-mail, levél, telefon 

Székhely: 1205, Budapest, Tátra u. 2. – fszt. 2. 

Nyilvántartási szám: 40791680. 

Honlap: www.alberlet.co 

E-mail: alberlet.co@gmail.com 

Telefon: 0620/56-18-222 

 

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő 

kinevezésére. 

Vállalkozásunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas 

kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe a weboldal 

üzemeltetéséhez: 

Weboldal tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:  

Ügyfélszolgálati iroda és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány 

u. 1. fszt. 1. 

Adószám:  22206118-2-13 

Közösségi (EU) adószám: HU22206118 

Cégjegyzékszám: 13-06-055290 

Statisztikai szám:  22206118-6209-212-13 

 

http://www.alberlet.co/
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A vállalkozás tevékenységéről bővebben a weboldalunkon tájékozódhat, itt 

megtalálhatóak az elérhetőségek és minden szükséges információ a 

vállalkozásról. Az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a 

megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen 

adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke. 

 

Számlák 

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák 

készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A 

számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk. 

 

Adattovábbítás 

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk. 

 

GDPR jogok 

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá 

kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További 

információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit. 
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Az általunk kezelt adatok: 

A www.alberlet.co weboldal által kezelt adatok: 

 

Tevékenység 

megnevezése és 

adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Honlap látogatása  

Cél a honlap 

rendeltetés-szerű és 

színvonalas műkö-

désének biztosítása,  

a szolgáltatásaink 

minőségének 

ellenőrzése és javítása, 

a rosszindulatú, 

weboldalunkat támadó 

látogatók beazonosítás,  

a látogatottság 

mérésére, statisztikai 

célok  

 

Vállalkozásunk 

jogos érdeke 

IP cím 

a látogatás idő-pontja  

a meglátogatott aloldalak 

adatai,  

az Ön által hasz-nált 

operációs rendszer és 

böngé-sző típusa  

 

1 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintézés, panasz  

 észrevételre, panaszra 

válaszadás  

 

jogi kötelezettség teljes név  

e-mail cím  

telefonszám  

levelezési cím  

egyéb személyes üzenet  

 

5 évig 
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Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az alberlet.co@gmail.com e-mail, illetve a 

fenti postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legkésőbb 

15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által 

megadott elérhetőségre. 

 

A sütik és hogy hogyan kezeljük őket 

 

Weboldalunkon (www.aleberlet.co) sütiket használunk. A sütik  (cookie-k)  

olyan kisméretű  adatfájlok  (továbbiakban:  sütik),  amelyek  a  weboldalon 

keresztül  a  weboldal  használatával  kerülnek  az  Ön  számítógépére  úgy,  

hogy azokat  az  Ön internetes böngészője  menti le és tárolja el.   

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) 

többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és 

használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak 

módosításával ezeket  visszautasítja vagy letiltja,  illetve Ön a  már a 

számítógépen lévő  eltárolt  sütiket  is tudja törölni.  A sütik használatáról az 

egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. 

Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid 

tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó,  terhelés 

kiegyenlítő,  a  felhasználói  felület  testreszabását  segítő  munkamenet-sütik, 

valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal  

felkeresésével megkezdődik – a Vállalkozásunk az első látogatás 

megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek 

segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot 

http://www.aleberlet.co/
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gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a  Vállalkozásunk  azonban  

nem  vállal  azért  felelősséget,  ha sütik engedélyezése hiányában a 

weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

 

 

 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt 

https://www.google.com/policies/technologies/types/, az 

adatvédelemről pedig itt 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu 

olvashat. 

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség 

rendszersütik  nem igényel a webes 

alkalmazás 

tűzfalának 

session sütije  

honlap 

működésének 

biztosítása 

böngésző 

session vége 

nyomkövető 

süti(harmadik 

féltől 

származó) 

igényel új session-ök 

és látogatók 

azonosítására 

a Google 

Analytics 

webes 

nyomkövető 

szolgáltatás 

részére 

a weboldal 

látogatása során 

harmadik fél 

szolgáltatásaihoz 

kapcsolódik 

 

 

30nap 
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Panasztétel 

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Honlap: http://naih.hu 

 

Kiadva: 2018.05.24. Budapest  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/

