
I. Az Adatkezelő 

Név: Kovács Karina 

Cím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 25.  

Telefonszám: 06 30/6916262 

E-mail cím: kovacskarina0212@gmail.com 

II. Az adatkezelés céljai, jogalapjai 

Célja, hogy a honlap látogatói meg tudják állapítani, hogy az Adatkezelő milyen adatokat és 

mi alapján kezel. 

1. Kapcsolatfelvételi űrlap 

A kapcsolatfelvételi űrlap célja, az online kapcsolatfelvétel és az időpontfoglalás biztosítása.  

A kapcsolatfelvételi űrlapon nevet és email címet szükséges megadni.  

Az időpontfoglaló űrlapon nevet, email címet, telefonszámot, dátumot és opcionálisan 

megjegyzést szükséges megadni. 

Ezen adatok megadásához a látogató külön hozzájárulása szükséges. 

2. Kapcsolatfelvétel telefonon 

Telefonbeszélgetés alkalmával az Adatkezelő megismeri a nevet és a telefonszámot amit a 

kapcsolatfelvétel illetve egyeztetés érdekében, pl visszahívás, munkafolyamat egyeztetés 

céljából ment, továbbá bizalmasan kezel.  

Szolgáltatás igénybevétele nélkül, az Adatkezelő ezen adatokat nem menti. 

3. Sütik („Cookies”) 

A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el 

a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony 

üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. 

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy 

meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az 

ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan 

törlődnek. 

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, a korábbi látogatásaid során 

elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, 

melyeket a következő oldalakon találsz: 

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban, 

Információ a sütikről Firefox-hoz, 

Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben. 

A böngésző beállításokban beállítható a cooki-k törlése a lap bezárásakor minden alkalommal 

automatikusan. 

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általam használt látogatáselemző szoftver (a 

Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, 

bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kapsz, amikor 

először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérem ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes 

funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásaid alkalmával kapott korábbi adatfájlok 

révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, 

_gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kapsz tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző 

révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a 

felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új 

esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). 

Amennyiben meg szeretnéd akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon 

hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt. 

A Google olyan cookie-kat is használ (pl. “DSID”, “IDE”, “NID”), amelyek arra szolgálnak, 

hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha 

korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő 

hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése 

érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein 

átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetés beállítások segítségével kikapcsolhatod a 

hirdetések személyre szabását. A Google által használt sütikről itt olvashatsz részletesen. 

Az oldalon használt sütik listáját az oldal alján láthatod 

4. Az Érintett hozzáférési joga: 

Az Adatkezelő, jogot biztosít az általa tárolt személyes adatok megtekintéséhez, 

módosításához.  

Esetenként kérhető az adatok törlése vagy feldolgozásuk korlátozása. További információ: 

DGPR 13-19. cikkely 

5.  Jogorvoslati lehetőségek 

A hozzájárulás a következő doménre érvényes: talpmania.hu 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a 

megadása történt. 

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít. 

A weboldal felhasználója az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőhöz vagy a Felügyeleti 

hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 

Adatkezelő: 

Név: Kovács Karina 

Cím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 25.  

Telefonszám: 06 30/6916262 

E-mail cím: kovacskarina0212@gmail.com  

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 

napon belül, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

6. Az adatok tárolásának időtartama 

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig. 

Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési 

kérelemig. 

A talpmania.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó 

nem törli a böngészőjéből azokat 

GA látogatottsági statisztika – 26 hónap 

7. Az Adatkezelő, a weboldal egyes funkcióinak ellátása érdekében, adatfeldolgozókat 

vesz igénybe. 

Tárhelyszolgáltatás: 

forpsi.hu 

BlazeArts Kft. 

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 

cégjegyzékszám: 03-09-109150 

adószám: 12539833-2-03 

 

Emailek fogadása és küldése: 

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA 

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.) 

Google Analytics: 

Google Inc., Mountain View, California, USA 

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.) 

Weboldal készítője:  

Web: manydino.com 

Email: hello@manydino.com 

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Adatkezelő fenntartja a jogot, 

hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a 

jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy 

ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben 

a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben 

felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak 

adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem 

ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a 

megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

Jelen tájékoztató hatályos 2021.12. 29 napjától kezdődően. 

 

https://manydino.com/

