
Adatvédelmi irányelvek 
Jelen adatvédelmi tájékoztatást bármikor, előzetes bejelentés nélkül is 

megváltoztathatjuk. 

Az oldalon nincs hozzászólási lehetőség és regisztráció, így ilyen módon nem gyűjtünk és 

nem tárulunk adatokat. 

Utolsó módosítás: 2019. június 28. 

Kik vagyunk 

Cégnév:  

Adatkezelő neve: Varga Károly 

Cím:  

Telefon: 06 20/227-1455 

E-mail cím: vargakaroly1978[kukac]gmail.com 

Weboldal: vargakemence.hu 

További információkért kérem látogasson el a kapcsolat oldalunkra. 

A fenti elérhetőségek együttesére a továbbiakban mint adatkezelő hivatkozunk! 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük 

ezeket 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. 

Az adatkezelő tudomására jutott adatokat a hatályos Magyar és Európai (GDPR) adatvédelmi 

rendeletnek megfelelően kezeli, azt harmadik félnek engedély nélkül nem adja ki. Az oldalon 

statisztika működik, melyben a látogatókról pár alapszintű adatot gyűjt (IP cím, operációs 

rendszer, böngésző, látogatás időpontja és időtartama, megtekintett oldalak). A statisztika 

sütit (angolul cookie) is használ a látogatók nyomkövetésére. Ezek a gyűjtött adatok nem 

alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, illetve kiderítésére. 

Amennyiben egy felhasználó emailt ír a honlapon található űrlapon keresztül (a kapcsolat 

menüpontban van erre lehetőség) vagy a saját levelezőrendszerét használva ír az oldalunkon 

megadott e-mail címre, vagy felhív bennünket telefonon, úgy az ebben megadott nevet, e-mail 

címet, tárgyat, üzenetet, telefonszámot, illetve az egyéb megadott személyes adatokat 

bizalmasan kezeljük, harmadik félnek engedély nélkül nem adjuk tovább kizárólag számlázási 

céllal használjuk. 

A vargakemence.hu oldal tárhelyszolgáltatója az ArubaCloud.hu. Az általunk kezelt 

személyes adatok technikailag a tárhely szolgáltató szerverein találhatóak. A tárhely 

szolgáltató vállalása alapján ők semmilyen tárolt adatba nem néznek bele, a szolgáltatás teljes 

mértékig megfelel a GDPR adatvédelmi rendeletnek. Az emailek a Gmail.com szerverein 

vannak tárolva. 

Kapcsolatfelvételi űrlapok 

https://vargakemence.hu/kapcsolat/
https://arubacloud.hu/


E-mailen, telefonon és személyesen is felveheti fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat oldalon 

megadott elérhetőségek bármelyikén. Az oldal beépített üzenetküldő (email formula) 

rendszert tartalmaz. Amennyiben itt üzenetet küld, kötelezően meg kell adni a nevét és az e-

mail címét, ezekre az adatokra a válasz kapcsolatfelvétel miatt van szükség. Nem kérünk 

kötelezően semmilyen más adatot, de a levél törzsében vagy a tárgyban önkéntes alapon 

megadható bármilyen más személyes adat (pl. telefonszám, fax szám vagy cím). Az itt 

megadott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, kizárólag a 

kapcsolatfelvételre (a kérdés vagy üzenet megválaszolására),számlázásra használjuk. 

Hirdetéseket vagy hírlevelet nem küldünk. 

Sütik 

Az oldalon nincs regisztrálási lehetőség, így fiókokhoz kapcsolódó sütik sincsenek. A 

statisztikai szolgáltatások és hirdetések azonban használnak sütiket. 

A sütik bármikor letilthatóak és törölhetőek a böngészők beállításaiban. 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, 

képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan 

úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik 

féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos 

felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az 

oldalra. 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat 

Az adatokat harmadik féllel a felhasználó engedélye nélkül nem osztjuk meg. 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot 

Az adatkezelés időtartama határozatlan idejű, visszavonásig kezeljük. 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán 

Kérhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik 

azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező 

megőriznünk. Az adatok törlését és ezzel az adatkezelés megszüntetését e-mailben lehet kérni 

a vargakaroly1978[kukac]gmail.com címre írt elektronikus levél formájában. 

Hová továbbítjuk az adatokat 

A tudomásunkra jutott adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek, bizalmasan kezeljük. 

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat 

https://vargakemence.hu/kapcsolat/


A statisztikában gyűjtött adatok nem alkalmasak a látogató személyének a meghatározására. 

A megadott adatokat biztonságos, nehezen kitalálható jelszavakkal védjük, azokhoz 

illetéktelenek nem férhetnek hozzá, de felelősséget pl. hackertámadás esetén nem vállalunk 

értük. 

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén 

Első körben szeretnénk mindenkit kérni a peren kívüli megegyezésre a kapcsolat oldalon 

megadott e-mail címre írt üzenetben. Amennyiben ez eredménytelen, a Bács-Kiskun megyei 

bíróság az oldal üzemeltetői által kijelölt hatóság. 
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