Adatvédelmi Szabályzat
Ez az adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy miként használjuk és védjük az
általad megadott információkat, amikor weblapunkat használod.
Ha nem kívánod elolvasni a teljes szöveget, az alábbiakban röviden
összefoglaltuk a fő pontokat:
-

Soha nem osztjuk meg személyes adatait harmadik felekkel.
Nem gyűjtünk rólad személyes információkat, kivéve azokat,
amelyeket Te megadsz nekünk.
Az általad megadott információkat csak arra a célra használjuk fel,
amelyre biztosították – vagy információkat küldünk Neked, vagy
meghívót a hírlevelünkre való feliratkozáshoz.

Személyes adataid ellenőrzése
A Te személyes adatait nem adjuk el, nem terjesztjük és nem adjuk bérbe
harmadik személyeknek, kivéve, ha a törvény ezt előírja. Ha feliratkoztál a
hírlevelünkre, felvehetünk promóciós információkat harmadik felekről, amelyek
véleményünk szerint érdekesnek találhatók, de nem férnek hozzá a Te
adataidhoz.
Kérhetsz részleteket minden olyan személyes információról, amelyet Rólad az
1988. évi adatvédelmi törvény és a 2003. évi adatvédelmi (módosító) törvény
alapján birtokolunk.
Ha úgy gondolod , hogy bármely információ, amelyet Rólad birtokolunk,
helytelen vagy hiányos, kérjük írd meg nekünk, vagy küldj e-mailt a lehető
leghamarabb, a fenti címre.
A helytelennek talált információkat haladéktalanul kijavítjuk.

Amit mi gyűjtünk

A következő információkat gyűjthetjük:
-

a neved
az elérhetőséged, beleértve az e-mail címed
egyéb felmérésekre és / vagy ajánlatokra vonatkozó lehetséges
információ
számlázási cím online tranzakciók során

Mit csinálunk az összegyűjtött
információkkal?
Szükségünk van ezekre az információra, az általad kért információk vagy
szolgáltatások biztosítása érdekében, valamint az alábbi okokból:
-

Belső nyilvántartás.
Az információkat felhasználhatjuk kurzusaink és szolgáltatásaink
fejlesztésére.

Hogyan használjuk a sütiket?
A süti egy kis fájl, amely engedélyt kér a számítógép merevlemezére. Miután
egyetértettél, a fájl hozzáadódik, és a süti segíti a webes forgalom elemzését,
vagy értesít Téged, amikor meglátogatsz egy adott webhelyet.
Forgalomnapló-sütikkel azonosítjuk, mely oldalakat használjuk. Ez segít nekünk
statisztikai adatok gyűjtésében a weboldal forgalmáról.
A sütik segítenek abban, hogy jobb weboldalt biztosítsunk számodra, lehetővé
téve számunkra, hogy megfigyeljük, mely oldalakat találod hasznosnak, és
melyeket nem. A süti semmilyen módon nem ad hozzáférést nekünk a te
számítógépedhez vagy veled kapcsolatos személyes információkhoz.
A sütik elfogadásáról vagy elutasításáról Te választhatsz. A legtöbb böngésző
automatikusan elfogadja a sütiket, de általában Te módosíthatod a böngésződ

beállításait a sütik elutasításához, ha ezt szeretnéd. Ez azonban
megakadályozhatja, hogy teljes mértékben kihasználhasd ezt és más
webhelyeket.

Biztonság
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a Te adataid biztonságban legyenek. Az
illetéktelen hozzáférés vagy a nyilvánosságra hozatal megakadályozása
érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és vezetői eljárásokat vezettünk be az
online gyűjtött információk védelme és védelme érdekében.

Linkek más webhelyekre
Webhelyünk linkeket tartalmazhat más webhelyekre. Miután rákattintasz ezekre a
linkekre, ekkor a mi webhelyünkről kiléptél. Ezúton szeretnénk tudtodra adni,
hogy nekünk nincs irányításunk a másik weboldal felett. Ezért nem vállalunk
felelősséget minden olyan információ védelméért, amelyet Te az ilyen
webhelyek látogatásakor ezeknek megadtál. Kérlek tudd, hogy ezekre a
webhelyekre nem vonatkozik ez az adatvédelmi nyilatkozatunk. Légy óvatos, és
olvasd el az érintett weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot is.

