Adatvédelmi tájékoztató
Preambulum
A Dolphio Technologies Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése, szolgáltatásai nyújtása
során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelemhez
kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
A Dolphio Technologies Kft. ezúton tájékoztatja felhasználóit, valamint látogatókat az általa kezelt
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok
védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Árverés Értesítő szolgáltatás tételes és konkrét adatkezelési eljárási rendjét a szolgáltatás
Felhasználási Feltételek dokumentuma határozza meg.

Definíciók, rövidítések
Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
Rtv.: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény;
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg

egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme
A személyes adatok kezelője a Dolphio TechnologiesKft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út
196.), amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:
Az Árverés Értesítő internetes honlapjának használatával és az azon történő regisztrációval Ön
személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által
használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a
látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan
képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A Dolphio TechnologiesKft.
ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére
használja fel.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Dolphio TechnologiesKft. a
legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes
eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
A tudomására jutott adatokat a Dolphio TechnologiesKft. harmadik személy számára - a
törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki.
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv.
rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott
meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok
közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényen, valamint a felhasználó önkéntes hozzájárulásán
alapul.
A Dolphio TechnologiesKft. által biztosított további funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség
van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által
önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges
adatok, stb.).

A felhasználók jogainak gyakorlása
Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. A Dolphio TechnologiesKft.
kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre
vonatkozó adatokat. A Dolphio TechnologiesKft. a kérelem benyújtásától számított lehető
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.
Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés
vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Dolphio TechnologiesKft. részére benyújtott írásbeli
kérelemmel lehetséges.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Dolphio TechnologiesKft. mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három
munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen
megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában
az adatkezelő köteles megindokolni döntését.
Az érintett adatvédelmi jogsértés esetén, valamint az Info törvényben meghatározott esetekben
az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás a
lakóhely szerinti törvényszéken is megindítható.
Amennyiben felmerül a jogellenes adatkezelés gyanúja, az érintett a következő szervezethez
fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatbiztonság
A Dolphio TechnologiesKft. kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését
megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. A Dolphio TechnologiesKft. törekszik védeni az adatokat
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb szabályok
Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a
rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
A Dolphio TechnologiesKft. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót
vehet igénybe, az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához
elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet.
Az érintett kérelmére a Dolphio TechnologiesKft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az
általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A Dolphio TechnologiesKft. az adatkezelési tevékenysége során az Infotv. rendelkezéseinek és az
adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja,
illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Sütik

Mik a Sütik?
A sütik kis információ egységek, amelyekre a Gömböc Shopnak szüksége van, hogy azonosítsa a
felhasználókat a honlapon történő látogatása során, és elősegítse a zökkenőmentes vásárlási
élményt. Ezek kezelik a “vásárlói kosár” funkciót és a memória funkciót. Az Ön böngészője csak az
aktuális látogatás során menti a merevlemezre a sütiket, ami nagyon kis helyet vesz igénybe a
lemezen és nem hat az Ön számítógépére. A sütik nem tartalmaznak semmilyen személyes
információt.
A legtöbb böngésző rutinszerűen hozzáfér a sütikhez. Ön beállíthatja a böngészője biztonsági
beállításában, hogy megengedi vagy blokkolja az ideiglenes és mentett sütiket. Ha kikapcsolja a
sütiket, lehetséges, hogy az Árverés Értesítő néhány funkciója a honlapon nem lesz elérhető, és
lehetséges,
hogy
néhány
honlap
nem
fog
megfelelően
megjelenni.
Önnek meg kell engednie [ideiglenesen/tartósan] a sütik használatát a weboldal, különösen a
vásárlói kosár használatához!
Sütik az Árverés Értesítőn
Sütik használatáról szóló tájékoztató süti.
Vásárlói kosár használatához szükséges munkamenet süti: Nem gyűjt a beazonosításhoz
szükséges személyes információkat. Nélkülözhetetlen a weboldalunkon történő navigáláshoz,
weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon
végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges
információk. A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő
működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal
használhatatlanná válhat. Élettartam: 23 nap.
Teljesítményt biztosító sütik (Google Analytics): A felhasználókat különböztetik meg. E sütik nem
képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az
adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Többek között a honlap látogatóinak számát, az ott

eltöltött időt, látogatók forrását lehet vizsgálni velük. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges
személyes információkat.
Google AdWords remarketing: Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz
egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek)
révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak,
felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes
al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső
szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban
már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a
felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A
felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Weboldalhoz tartozó sütiket a következő módon törölhet Chrome böngészőben:
1. Nyissa meg a számítógépen a Chrome-ot.
2. A jobb felső sarokban kattintson a Továbbiak Beállítások lehetőségre.
3. Alul kattintson a Speciális beállítások megjelenítése… linkre.
4. Az „Adatvédelem” részben kattintson a Tartalom beállítások… gombra.
5. A „Cookie-k” részben kattintson az Összes cookie és webhelyadat… lehetőségre.
6. Írja be a webhely nevét a jobb felső sarokban.
7. Mutasson rá az oldalra.
8. A jobb oldalon kattintson az Eltávolítás lehetőségre.
Sütik beállítására vonatkozó információk a különböző böngészőkben:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
További információkat a sütik szerepéről és az online magánszféra megteremtéséről a következő
oldalakon talál:
http://www.nopara.org/nyitooldal
http://www.youronlinechoices.com/hu/

