
A digitalisonmegvalositas.hu weboldal (továbbiakban:
honlap) kizárólagos üzemeltetője László Dániel egyéni
vállalkozó (Adószám: 68402268-2-33) (továbbiakban:
Üzemeltető). 

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket
és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási
feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt! 

Az Üzemeltető számára kiemelt fontosságú cél a honlap
látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok
védelme, valamint információs önrendelkezési joguk
biztosítása. Az adatkezelés során az Üzemeltető figyelembe
veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a
Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az
Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során szóló 1998. évi VI. törvényt. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett
hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok
szolgáltatása önkéntes. 

Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy 

az Ön adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel 
gondoskodik az adatok biztonságáról, harmadik félnek
azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve,
hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább 



megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek,
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

Önnek jogában áll bármikor a későbbiekben kérnie
adatainak törlését, illetve a honlap hírleveléről bármikor egy
kattintással leiratkozhat. 

Cookie nyilatkozat 

Mi az a cookie? 

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges
fájlok, melyeket a számítógép, tablet vagy mobil telefon
tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap
működése optimális legyen az Ön számára; más cookie-k
segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik számunkra,
hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek. 

Cookie típusok 

A digitalisonmevalositas.hu az összegyűjtött információkat
cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra: 



funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a
Honlapon, 
analitikai célok: lehetővé teszik a Honlap használatának
elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely
bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb,
honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében,
hogy a weboldal működése zavartalan és optimális
legyen, 
oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé
teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói
tapasztalatokhoz igazítsuk. 
célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók
olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára
érdekesek vagy fontosak lehetnek. 

Cookie-k eltávolítása 

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával
kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző
Súgó menüpontjában. 


