ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1, Irányadó jogszabályok
A Tájékoztató élja, hogy rögzítse a Lőri

De tal BT. adat édel i és - kezelési politikáját és elveit.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe 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 Tör é ykö y ről szóló
. é i V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági
reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
. é i XLVIII. tör é y „Grtv.”)
rendelkezéseit.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.lorincdental.hu
továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

í e

elérhető

e oldalhoz a

Elle kező tájékoztatás hiá yá a a Tájékoztató hatálya e terjed ki olya
e oldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A
Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek
tájékoztatásá ól, hírle elé ől, reklá le elé ől a Felhasz áló a We oldalról értesült.

2, Az Adatkezelő sze élye és tevéke ysége
Név: Csizmadia Tamás
Telefon: 061-2911536
E-mail: info@lorincdental.hu
Adat édel i felelős: Csiz adia Ta ás
Az Adatkezelő Magyarországo

ejegyzett gazdasági társaság.

Az Adatkezelő üze elteti a We oldalt, a ely a Lőri
céljából jött létre.

De tal Bt. szolgáltatásai ak is ertetése

3, Fogalom meghatározások
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
ódo égzett ár ely ű elet agy ű eletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, re dszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
to á ítás, terjesztés agy egyé
ódo törté ő hozzáférhető é tétel útjá , összeha golás agy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a 2. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan
vagy másokkal együtt – meghatározza.
Adatfeldolgozó: szolgáltató, aki az Adatkezelő e é e sze élyes adatokat kezel.
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, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azo osságára o atkozó egy agy tö té yező alapjá azo osítható.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon Vásárlóként illetve és ennek keretében
megadja az alábbi pontokban felsorolt adatát.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő agy a We oldal üze eltetője által, az egyes szolgáltatások
biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél
szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok
to á ításra kerül ek agy kerülhet ek, illet e akik az Adatkezelő részére Sze élyes adatokat
to á íthat ak. Külső szolgáltató ak i ősül ek to á á azo szolgáltatók is, amelyek nem állnak
se az Adatkezelő el se a szolgáltatások üze eltetői el együtt űködés e , azo a az által, hogy
hozzáfér ek a We oldalhoz, a Felhasz álókról adatokat gyűjte ek, a elyek akár ö állóa , akár ás
adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

4, Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
. . Az Adatkezelő a jóhisze űség, a tisztesség és az átláthatóság kö etel é yei ek egfelelőe , a
Felhasz álókkal együtt űköd e jár el az adatkezelés sorá . Az Adatkezelő sak a tör é y e
meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott
célokból.
. . Mi de olya eset e , ha a Sze élyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfel étel éljától
eltérő élra kí á ja felhasz ál i, erről a Felhasz álót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását egszerzi, illetőleg lehetőséget iztosít szá ára, hogy a felhasz álást egtiltsa.
. . Adatkezelő a eki egadott Sze élyes adatokat e
egfelelőségéért kizárólag az azt egadó sze ély felel.

elle őrzi. A

egadott Sze élyes adatok

. . A . életé ét e e töltött sze ély éri tett Sze élyes adatai sak a felette szülői felügyeletet
gyakorló agykorú sze ély hozzájárulása eseté kezelhetők. Az Adatkezelő ek e áll ódjá a a
hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartal át elle őriz i, így a Felhasz áló
illet e a felette szülői felügyeletet gyakorló sze ély sza atol azért, hogy a hozzájárulás egfelel a
jogsza ályok ak. Hozzájáruló yilatkozat hiá yá a az Adatkezelő
. életé ét e e töltött
érintettre vonatkozó Sze élyes adatot e gyűjt.
. . Az Adatkezelő az általa kezelt Sze élyes adatokat a jele Tájékoztató a
eghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetek e a Külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában
törté ő felhasz álása, ely az éri tett Felhasz áló eazo osítására alkal as egyé adatot
semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelés ek, se
adattovábbításnak.
Az Adatkezelő jele Adatkezelési tájékoztató a felsorolt Adatfeldolgozói, illet e a Külső szolgáltatók
. ájus . apját kö etőe a részükre az Adatkezelő által to á ított és általuk kezelt agy
feldolgozott Sze élyes adatokat a GDPR által előírt re delkezésekkel összha g a rögzítik, kezelik,
ill. dolgozzák fel és erről yilatkozatot tesz ek az Adatkezelő részére.
. . Teki tettel a GDPR o atkozó re delkezéseire az Adatkezelő e köteles adat édel i
tiszt iselő kijelölésére, az Adatkezelő ugya is e
i ősül közhatal i szer ek agy közfeladatot
ellátó szer ek, az Adatkezelő te éke ységei e foglal ak aguk a olya
ű eletet, a ely a
Felhasz álók re dszeres és sziszte atikus, agy értékű egfigyelését teszik szükségessé, továbbá
az Adatkezelő e kezel külö leges adatot, illet e ü tetőjogi felelősség egállapítására o atkozó
határozatokra és ű selek é yre o atkozó sze élyes adatot.

. . Az Adatkezelő a sze élyes adatokat az irá yadó jogsza ályok ak
adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:






egfelelőe

kezeli. Az

a gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
. é i
XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
. é i CVIII. tör é y;
a szá itelről szóló
. é i C. tör é y
. § a izo ylatok egőrzését illetőe .
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete

5, Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő sze élyes adatot kizárólag eghatározott él ól, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy sak olya sze élyes adat kezelésére kerüljö sor, a ely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat
sak a él eg alósulásához szükséges érték e és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja
elsősor a a We oldal üze eltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásai ak yújtása.
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:





A Felhasználó információt kér a szolgáltatásról
A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
A Felhasználó külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - eze él ól az adatkezelő sak
anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;

6, Az adatok forrása
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasz álók által egadott sze élyes adatokat kezeli, adatokat ás
forrás ól e gyűjt. Az adatok egadása a Felhasz áló ö ké tes regisztrációja során történik. A
Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét.
A e yi e a Felhasz áló az Adatkezelő által szer ezetett pro ó ió regisztrál, és egadja adatait,
az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben
az eset e az Adatkezelő kizárólag a pro ó ió sorá
egadott adatokat kezeli.
7, Az adatkezelés jogalapja
. . Figyele
el az Adatkezelő te éke ységé ek jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasz áló
ö ké tes, egfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont),
to á á profilalkotás eseté a Felhasz áló
egfelelő, a GDPR re delkezései ek
egfelelő
tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek
kap solat a az Adatkezelő el, ö ké t regisztrál ak, ö ké t eszik igé y e az Adatkezelő
szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasz álók hozzájárulásá ak a hiá yá a sak akkor kezel adatot,
ha erre tör é y egyértel űe felhatal azza.
7.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
issza o ása e éri ti a hozzájáruláso alapuló, a issza o ás előtti adatkezelés jogszerűségét.
. . Jele Tájékoztató a
eghatározott Adatfeldolgozók részére törté ő Adatto á ítás a
Felhasz áló külö hozzájárulása élkül égezhető. Sze élyes adatok har adik sze ély ek agy

hatóságok szá ára törté ő kiadása – ha sak jogsza ály ettől eltérőe e re delkezik – kizárólag
jogerős hatósági határozat alapjá , agy a Felhasz áló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.
7.4. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.
felhasz áló é , azo osító, jelszó st .
egadásakor egy e felelősséget állal azért, hogy a
megadott e- ail í ről ill. az általa egadott adatok felhasz álásá al kizárólag ő esz igé y e
szolgáltatást. E felelősség állalásra teki tettel egy egadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt
elépésekkel összefüggő i de e ű felelősség kizárólag azt a Felhasz álót terheli, aki az e-mail
címet regisztrálta és az adatokat megadta.
. . Az adatkezelés jogalapja izo yos esetek e jogsza ály re delkezése. A fő , adatkezelést is
előíró jogsza ályok a . . po t a
eghatározott jogsza ályok. Az Adatkezelő által kiállított
bizo ylato szereplő adatokat az Adatkezelő a szá itelről szóló tör é y e
eghatározottak
szerint kezeli.
8, A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasz álók által egadott sze élyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az
alábbiak: vezetéknév, keresztnév, e- ail í , o il telefo szá . A fe tieke túl az Adatkezelő kezeli
a technikai adatokat, ezen belül az IP címet.
9, Az adatkezelési folyamat leírása
Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs
űrlapo szereplő adatok egadása kötelező, ki é e, ha e ek elle kezője kifejezette fel a
tüntetve.
A Felhasz áló az adatokat ö állóa adja eg, az Adatkezelő erre o atkozóa se
ilye kötelező
iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok
kezeléséhez kifejezette hozzájárul. A Felhasz áló az Adatkezelő által kért adatoko kí ül jogosult
más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a
Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A Felhasz áló a We oldalo törté ő regisztrá ió al hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrá ió sorá
megadott (személyes) adatait az info@lorincdental.hu a kapcsolatfelvétel teljesítésére, piackutatás,
közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi
re delkezések ek egfelelőe tárolja, kezelje és felhasz álja.
10, Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése
Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a egadott elérhetőségeke fel eszi a
kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A
reklá küldhető postai úto agy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó
hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
11, Adattovábbítás
Az Adatkezelő sze élyes adatot sak akkor to á ít har adik sze ély részére, ha ahhoz a
Felhasz áló egyértel űe – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő jogosult és köteles i de olya re delkezésére álló és általa sza ályszerűe tárolt
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt
jogsza ály agy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilye Adatto á ítás, ala i t az e ől szár azó
kö etkez é yek iatt az Adatkezelő e tehető felelőssé

Az Adatkezelő az adatto á
nyilvántartást vezet.

ításokat

i de

eset e

doku e tálja, és az adatto á

ításokról

12, Adatfeldolgozás - Külső szolgáltatók
Az A We oldal üze eltetése sorá az Adatkezelő Külső szolgáltatókat esz igé y e, a ely Külső
szolgáltatókkal az Adatkezelő együtt űködik.
A Külső szolgáltatók re dszerei e kezelt Sze élyes adatok teki teté e a Külső szolgáltatók saját
adat édel i sza ályzatá a foglaltak az irá yadók. Az Adatkezelő i de tőle telhetőt egtesz
a ak érdeké e , hogy a Külső szolgáltató a részére to á ított Sze élyes adatokat a
jogsza ályok ak egfelelő kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a
jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók szá ára égzett adatto á
tájékoztatja a Felhasználókat .

ításról a jele Tájékoztató kereté e

Adatkezelő a te éke ysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igé y e e i. Az adatfeldolgozók
ö álló dö tést e hoz ak, kizárólag az Adatkezelő el kötött szerződés, és a kapott utasítások
szeri t jogosultak eljár i. Az Adatkezelő elle őrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók
to á i adatfeldolgozó igé y e ételére sak az Adatkezelő hozzájárulásá al jogosultak.
Az Adatkezelő az igé y e ett adatfeldolgozókat a jele Tájékoztató a

egjelöli.

Az Adatkezelő által igé ybe vett Adatfeldolgozók
Szerver üzemeltetés:
DotRoll Kft
Cím:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.:+361 4323232
Fax:+361 432 3231
E-mail: support@dotroll.com

Adatbiztonság
Az Adatkezelő go doskodik az adatok izto ságáról, egteszi azokat a te h ikai és szer ezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és
titok édel i sza ályok ér é yre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat egfelelő
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irá yadó jogsza ályok ak egfelelőe tartja yil á ,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munka állalók, és egyé az Adatkezelő érdekköré e eljáró
személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása
érdekében szükségük van.
Az Adatkezelő az adatok izto ságát szolgáló i tézkedések eghatározásakor és alkalmazásakor
teki tettel a a te h ika i de kori fejlettségére. Az Adatkezelő tö
lehetséges adatkezelési
egoldás közül azt álasztja, a ely a sze élyes adatok agasa szi tű édel ét iztosítja, ki é e,
ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az i for atikai édele

el kap solatos feladatai köré e go doskodik külö öse :








A jogosulatla hozzáférés elle i édel et iztosító i tézkedésekről, eze elül a szoft er és
hard er eszközök édel éről, illet e a fizikai édele ről hozzáférés édelem, hálózati
védelem);
Az adatállo á yok helyreállításá ak lehetőségét iztosító i tézkedésekről, eze
elül a
re dszeres izto sági e tésről és a ásolatok elkülö ített, izto ságos kezeléséről
(biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni édel éről írus édele ;
Az adatállo á yok, illet e az azokat hordozó eszközök fizikai édel éről ar hi álás,
tűz édele , riasztó .

A u ka állalók, és egyé , az Adatkezelő érdeké e eljáró sze élyek az általuk hasz ált, agy
irtokuk a lé ő, sze élyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok
rögzítésé ek ódjától, kötelesek izto ságosa őriz i, és éde i a jogosulatla hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő az elektro ikus yil á tartást i for atikai progra útjá üze elteti, a ely egfelel
az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,
elle őrzött körül é yek között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása
érdekében erre szükségük van.
13, Az adatkezelés időtarta a
Az Adatkezelő a sze élyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az
Adatkezelő a törlést haladéktala ul égrehajtja.
b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben
az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére
jogszabály felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő által küldött hírle elek az azok a található leiratkozás li ke keresztül o dhatók le.
Leiratkozás eseté az adatkezelő a hírle él adat ázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
Mi el a Felhasz áló részére az Adatkezelő folya atos szolgáltatást yújt, a felek kap solata
időhatárhoz e kötött. Mi dezek alapjá – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő
mindaddig kezeli az adatokat, a íg az Adatkezelő és a Felhasz áló közötti kap solat fe áll, és
a eddig az adatkezelő a Felhasz áló szá ára szolgáltatást yújthat.
Mi de egyé adatot az Adatkezelő töröl, ha yil á aló, hogy az adatok felhasz álására a jö ő e
nem kerül sor, vagyis az adatkezelés élja egszű t.
c)azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
A e yi e íróság agy a Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság jogerőse elre deli az
adatok törlését, a törlést az Adatkezelő égrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a
Felhasz áló ezt kéri, agy ha a re delkezésére álló i for á iók alapjá feltételezhető, hogy a törlés
sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt sze élyes adat kizárólag addig kezelhető, a eddig
fe áll az az adatkezelési él, a ely a sze élyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő egjelöli az
általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a
vitatott sze élyes adat helytele sége agy po tatla sága e állapítható eg egyértel űe .

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az
irányadó.
A törlés eseté az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben
jogsza ály azt előírja, az Adatkezelő a sze élyes adatot tartal azó adathordozót egse
isíti.
14, Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Adatkezelő re dszere auto atikusa rögzíti a felhasz áló szá ítógépének IP-címét, a látogatás
kezdő időpo tját, illet e egyes esetek e – a szá ítógép eállításától függőe – a ö gésző és az
operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók
össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
által üzemeltetett weboldalon makrók / cookie-k („sütik” űköd ek.
A e yi e a We oldalo az Adatkezelő külső e es szolgáltatások segítségé el jele ít eg
különféle tartalmakat, az néhá y olya süti tárolását ered é yezheti, elyeket e az Adatkezelő
felügyel, így i s efolyása arra, hogy ezek a e oldalak, illet e külső do ai ek ilye adatokat
gyűjte ek. Eze sütikről az adott szolgáltatásra o atkozó sza ályzatok ad ak tájékoztatást.
A sütik hasz álatá ak elfogadása, e gedélyezése e
kötelező. Visszaállíthatja ö gészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t
küld. A legtö
ö gésző ugya alapértel ezettké t automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek
általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus
elfogadás és i de alkalo
al felajá lja a álasztás lehetőségét. A Felhasz áló tudo ásul eszi,
hogy sütik nélkül a Weboldal űködése e teljes értékű.
A sütik fajtái
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal
egyszerűe e
űköd e fu k io álisa , ezek a felhasz áló azo osításához, pl. a ak kezeléséhez
szükséges, hogy belépett-e, it tett a kosár a, st . Ez jelle zőe egy sessio -id letárolása, a többi
adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.
. Hasz álatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál e ez i, a elyek egjegyzik a felhasz áló
választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik
lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában
azokat a sütiket, a elyek i for á iókat gyűjte ek a felhasz áló ak a eglátogatott
elüli iselkedéséről, eltöltött idejéről, katti tásairól. Ezek jelle zőe har adik fél alkal
Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás
alkalmasak.

így nevezik
e oldalo
azásai pl.
készítésére

15, A Felhasználók jogai és érvényesítésük
Az Adatkezelő a Felhasz álót a kap solatfel étellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A
Felhasz áló e ellett ár ikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
A Felhasz áló kérel ére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasz áló általa kezelt, illet e az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtarta áról, az adatfeldolgozó e éről, í éről és az
adatkezeléssel összefüggő te éke ységéről, az adat édel i i ide s körül é yeiről, hatásairól és az
elhárítására egtett i tézkedésekről, to á á – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása
esetén – az adatto á ítás jogalapjáról és í zettjéről.

A Felhasz áló kérheti adatai helyesbítését az Adatkezelőtől. A a az eset e , ha a helyes íte dő
adatok alapjá re dszeres adatszolgáltatás törté ik, az Adatkezelő szükség eseté a helyes ítésről
tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a
helyes ítést ás adatkezelő él is kezde é yez ie kell.
A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai
törlését. Az Adatkezelő a Felhasz álót a törlésről tájékoztatja.
A Felhasz áló tájékoztatás, helyes ítés, törlés irá ti kérel ét előterjesztheti írás a , az Adatkezelő
székhelyére, telephelyére í zett le él e , agy az Adatkezelő ek a info@lorincdental.hu címre
küldött e-mailben.
A Felhasználó kérheti, hogy Sze élyes adatai ak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a
Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtarta ra o atkozik, a ely lehető é teszi, hogy az Adatkezelő elle őrizze a Sze élyes adatok
pontosságát.
A Felhasz áló to á á akkor is kérheti, hogy Sze élyes adatai ak kezelését az Adatkezelő korlátozza,
ha az Adatkezelés élja eg alósult, de a Felhasz áló igé yli azok Adatkezelő általi kezelését jogi
igé yek előterjesztéséhez, ér é yesítéséhez agy édel éhez.
A Felhasz áló kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasz áló által re delkezésére o sátott és a
Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel ol asható for átu a részére átadja és/ agy azokat egy ásik adatkezelő részére
továbbítsa.
Ha az Adatkezelő a Felhasz áló helyes ítés, zárolás agy törlés irá ti kérel ét e teljesíti, a
kérele kézhez ételét kö ető
apo elül írás a közli a helyes ítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
az adatkezelő tájékoztatja a Felhasz álót a írósági jogor oslat, to á á a Ne zeti Adat édel i és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Felhasz áló a fe ti, jogai ak gyakorlásá al kap solatos yilatkozatokat
po t a írt elérhetőségei .

egteheti az adatkezelő .

A Felhasználó panaszával fordulhat 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) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése
esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik.
16, Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fe tartja agá ak a jogot, hogy a jele Tájékoztatót egyoldalú dö tésé el ár ikor
ódosítsa. Az Adatkezelő a jele Tájékoztató ódosítása eseté re dszerüze et küldése útjá
jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt
tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban
írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
A Felhasz áló kö etkező elépéssel elfogadja a Tájékoztató i de kor hatályos re delkezéseit, eze
túl e őe az egyes Felhasz álók eleegyezésé ek kikérésére nincs szükség

