
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
- 2020.09.01-jétől hatályos - 

 

FUTIZO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C) részéről, mint 
Adatkezelő az üzleti tevékenységünkkel összefüggő – köztük a www.futizokft.hu weboldallal 

(“Weboldal”) kapcsolatban történő – adatkezelésről a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint tájékoztatjuk 

az érintetteket.  
 

Adatkezelőként a tudomásunkra jutó személyes adatokat mindenkor a hatályos jogszabályokban és a jelen 

Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz feltétlenül 

szükséges mértékben kezeljük. 
 

Vonatkozó jogszabályok: 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) – (GDPR),  
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(Infotv.),  

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),  

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól,  

- 2001. évi CVIII. törvény az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről. 
 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatónk a weboldalak tekintetében kizárólag a www.futizokft.hu weboldallal 

összefüggő adatkezelésre terjed ki és nem vonatkozik olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a 
Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet. 

 

Adatkezelőként a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeljük a közvetlenül az érintettektől érkezett és a 

más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is. 
 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatónkban használt kifejezések jelentése mindenkor megegyezik a GDPR-ban 

meghatározott fogalmakkal. 
 

1. Az Adatkezelő adatai 

 

Neve:  FUTIZO Kft. 
Székhelye:  5700 Gyula, Siórét tanya 40/C 

Elérhetősége: info@futizokft.hu  

Cégjegyzékszáma: 04-09-010145  
Adószáma: 22921158-2-04 

 

A GDPR 37. cikk (1) bekezdése szerint Társaságunknál nem szükséges adatvédelmi tisztviselő kijelölése. 
 

2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása 

 

Levelező rendszer: Adatkezelőként az általunk kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató 
szerverein tároljuk:  

A tárhely-szolgáltató neve a levelezőrendszerre vonatkozóan: Tárhelypark Kft. 

A tárhely-szolgáltató címe: 1122 Gaál József út 24. 
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@tarhelypark.hu  

 

Az érintettek (Ügyfél, Partner, Munkavállaló, Beszállító) által megadott személyes adatokat Társaságunk 

az 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C. sz. alatti székhelyén található szerverén tárolja. 
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3. Adatkezelőként kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának 

időtartama 

 
3.1. Szerződéses partnerek, illetve közreműködőik személyes adatai 

 

Adatkezelőként a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük a szerződéses partnerek, valamint 

azok munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak 
személyes adatait. 

 

A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.). 
 

Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával, szerződés teljesítésével 

összefüggő kapcsolattartás. 

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos 

érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).  
 

Az érintett bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének 

kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@futizokft.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni. 
A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az 
Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az együttműködés 
megszűnését követő 5 évig. Előbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás 

visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás 

visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésére, ha az 

adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). 

 

3.2. Konténeres hulladékgyűjtést, -szállítását igénybe vevő természetes személyek személyes adatai 

 

Adatkezelőként a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük a Konténeres hulladék gyűjtést, 

szállítást igénybe vevő természetes személyek személyes adatait. 

 
A kezelt adatok köre: név, lakcím/tartózkodási hely, anyja neve, születési hely, születési idő, 

elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám). 

 
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételével, a szolgáltatás teljesítésével összefüggő 

kapcsolattartás. 

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos 

érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).  

 
Az érintett bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének 

kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@futizokft.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni. 

A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
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Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az 

Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az együttműködés 

megszűnését követő 5 évig. Előbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás 

visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás 
visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésére, ha az 

adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). 

 
3.3. Önéletrajzok  

 

Adatkezelőként a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük a Társaságunkhoz foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony létrehozása érdekében jelentkezők személyes adatait. 

 

A kezelt adatok köre: önéletrajz szerint (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím). 
 

Az adatkezelés célja: Az adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy jelentkezés, önkéntes 

adatközlés alapján a Jelenkező jövőbeli foglalkoztatásával kapcsolatban támogatást, információt 

nyújtsunk, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra az érintett jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét 
megvizsgáljuk (pl. állásinterjú).  

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint, az érintett önkéntes, konkrét és 
megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A foglalkoztatási jogviszony létrehozásának 

előfeltétele a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása.  A hozzájárulás hiányában a 

jelentkezőt alkalmazni nem áll módunkban, figyelemmel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tudunk 
megalapozott döntést hozni a foglalkoztatásra vonatkozóan.  

 

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező önéletrajzában szereplő személyes adatokat – akár 

közvetlenül a jelentkezőtől, akár a munkaközvetítőtől származnak – a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – a jogviszony létrehozása esetén – a 

jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeljük. Sikertelen pályázat esetén az önéletrajzot 

visszajuttatjuk a Pályázónak vagy megsemmisítjük. A hozzájárulás visszavonása esetén az 
önéletrajzot a visszavonás általunk történő átvételét követő 30 napon belül megsemmisítjük. Felhívás 

(pl. álláshirdetés) nélkül megküldött önéletrajzot a megküldést követően 1 évig tároljuk esetleges 

jövőbeli állásajánlattal kapcsolatos megkeresés céljából. 

 
3.4. Weboldal megtekintése 

 

Weboldal felkeresése esetén, az EU sütikről szóló irányelve értelmében, tájékoztatjuk Önt, hogy 
weboldalunk sütiket használ. A sütik szöveges adatok, amelyek weboldalunk felkeresése esetén, az 

Ön merevlemezére kerülnek. 

 
a) Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen állandó „süti”-k: 

 

aa) név: cookie_notice_accepted - 1 hónapig aktív 

Nem beazonosíthatóan tárolja el, hogy a felhasználó tudomásul vette, hogy az oldal cookie-kat 
használ. 

 

ab)  név: devicePixelRatio - 7 napig aktív 
 Nem beazonosíthatóan tárolja el az eszköz felbontását (a responzivitás miatt). 

 

  



b) Weboldalunkon a jobb felhasználói élmény nyújtásához használatos „süti”-k: 

 

ba) név: wpSGCacheBypass - nem aktív 
Eltárolja a cash memóriába a képeket és a beállításokat a böngészőbe (A következő betöltésnél 

innen használja ezeket a gyorsabb működés és a jobb felhasználói élmény miatt) 

 

bb) név: NID google.com sütije - 6 hónap 
Googlemap embedded: ezeket a sütiket a Google használja arra, hogy megjegyezze a Google-

térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és 

információkat. 
 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 

6. cikk (1) f) pontja szerint. 

 
Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig. 

 

3.5. Webkamerákról szóló tájékoztatás 
 

Az 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C. szám alatti székhelyünk egészén kamera rendszert működtetünk 

és az általunk készített képfelvételeket az alábbiak szerint kezeljük. 
 

 A kezelt adatok köre: a kamera látószögébe került személyekről készült képfelvétel és a kamera által 

esetlegesen rögzített egyéb személyes adatok. 

 
 Az adatkezelés célja: vagyonvédelem; élet, testi épség védelme; üzleti titok védelme; jogsértések 

megelőzése, megszakítása és dokumentálása, balesetek körülményeinek rögzítése, vizsgálata. 

 
 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet Társaságunk székhelyére történő belépéssel ad 

meg. A képfelvétel felhasználása esetén az adatkezelés jogalapja Társaságunk vagy harmadik személy 
jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont).  

 

 Az adatkezelés időtartama: képfelvétel, vagy más személyes adat rögzítésétől számított egyrészt az 

eszköz tárhelyének mérete szerint, de legfeljebb 15 munkanap, kivéve, ha a felvételt bírósági vagy 
hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.  

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a 
fenti adatkezelési időtartamon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az 

adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő 

eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített képfelvételt, 

valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldenünk. 
Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a 

megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes 

adatot meg kell semmisítenünk, illetve törölnünk kell. 
 

A kamera által rögzített felvételhez és egyéb személyes adatokhoz Társaságunknál a cégvezető vagy 

az általa kijelölt személy férhet hozzá. Az érintett kizárólag a róla készült képfelvételt tekintheti meg.  
 

3.6. Közösségi oldal használatáról szóló tájékoztatás 

 

Társaságunk a Facebook közösségi oldalon üzemeltet profilt Futizo Kft. néven. Az oldal 

létrehozásával célunk, hogy munkavállalóink és üzleti partnereink számára tájékoztatást 

nyújtsunk tevékenységeinkről. Cégünk és szolgáltatásaink népszerűsítésével az üzleti 

partnereink és munkavállalóink körének bővítésére törekszünk. 

 

  



A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, 

termékek vagy szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk 

formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail 

üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet 

a felhasználó nyilvános profilképe is.  

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.  

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.  

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint 

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.  

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 

szerint.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 

szerint.  

Az adatok tárolási módja: elektronikus.  

 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen 

személyes adatot, globálisan érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, 

hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni 

arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-

e. 
 
4. Az érintettek jogai 

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettek az 1. pontban megjelölt elérhetőségre küldött levélben 

kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Társaságunk általi kezelésével kapcsolatban. Az Ön 
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre 

tájékoztatást küldünk. 

 
4.2. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a 
címzettek kategórái, akikekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes 

adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, 

adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az 
adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye.  

 

Az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátjuk a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok 
másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében. 

 

4.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat helyesbítsük vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen 
műveleteket az érintett nem tudja önállóan elvégezni, akkor kérését az 1. pont szerinti 

elérhetőségeinkre küldheti el. 

 
4.4. Törléshez való jog: Ilyen irányú kérelem átvételétől számított 30 napon belül töröljük az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében 

megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az 
adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen 

és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség 

alapján törölni kell) alapján kéri. Bizonyos esetekben jogosultak vagyunk a törlést megtagadni a 

GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából 

vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján. 

 



4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes 

adatok pontosságát, kérheti, hogy a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozzuk az érintett 

személyes adatok kezelését.  
 

4.6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az 

adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – Tásaságunk egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált 

módon történik.  

 
4.7. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés Társaságunk vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 

Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
4.8. Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül hozzánk fordulhatnak az 1. 

pontban megjelölt elérhetőségeinkre küldött levéllel, és minden tőlünk telhetőt megteszünk az 

esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén 
az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). 

 

 
5.   Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság 

 

5.1. Az érintettek adatait – az érintett előzetes, írásbeli hozzájáulása nélkül – nem hozzuk nyilvánosságra 
és harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve 

jogszabályi rendelkezés alapján kötelesek vagyunk, vagy ha az adott tevékenység végzését harmadik 

személynek részben vagy egészben átadjuk. 
 

5.2. Társaságunkat az érintett által szolgáltatott adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával 

összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintettel, sem más, harmadik személlyel 

szemben, kivéve ha jogszabályi rendelkezés alapján az adott személyes adat ellenőrzésére kötelesek 
vagyunk. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik 

személy igényt támaszt Társaságunkkal szemben, az igény kielégítéséért az érintett köteles 

Társaságunk helyett helytállni. Az érintett az elérhetőségeinek megadásakor egyben felelősséget 
vállal azért, hogy a megadott e-mail címről vagy telefonszámról kizárólag ő kommunikál, illetve vesz 

igénybe bármilyen szolgáltatást. 

 

5.3. A jogszabályban foglalt kötelezettségeink és a szerződéses partnerekkel fennálló szerződések 
teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben az érintettek személyes adatait a teljesítésbe 

bevont közreműködői (megbízottjai, alvállalkozói) részére átadhatjuk, akik így adatfeldolgozóként 

Társaságunk nevében kezelik az adatokat. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, 
kizárólag utasításaink szerint kezelhetik. 

 

5.4. Szükség esetén kizárólag olyan adatfeldolgozót veszünk igénybe, amely vállalja, hogy a 
Társaságunktól kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az 

utasításainknak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az 

érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja. 

 
5.5. Társaságunk az érintettek személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

nem kívánja továbbítani. 

 
  



5.6. A Weboldal látogatottságának, forgalmának mérése, elemzése céljából a Google Analitics (Google 

Inc.) személyes adatokat gyűjt a Weboldal felhasználóitól. Ebből a célból rögzítheti a felhasználók IP 

címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltató adatkezelésére a jelen Tájékoztató 
nem terjed ki, a szolgáltató a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően 

kezeli. 

 

5.7. Megteszünk minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, 
továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai 

és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodunk azok megfelelő 
szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

Jelen tájékoztató 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Gyula, 2020. augusztus 31. 

 

FUTIZO Kft. 


