Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Spaceharmony-System Kft. üzemeltető által
működtetett, http://eszmog.hu domain néven és aldomain helyeken elérhető weboldalak és
szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az eszmog.hu használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.
Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető az eszmog.hu minden oldalának láblécében.

Adatkezelő személye

Az eszmog.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében
az üzemeltető az adatkezelő. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető
ismerheti meg.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Az eszmog.hu böngészése és az onnan történő letöltés és regisztráció, vagyis személyes azonosításra
alkalmas adatok megadása nélkül lehetséges. Az árajánlat kérés során az üzemeltető egyértelműen
jelzi a kötelezően megadandó adatokat.
A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak lehetnek:





cégnév
e-mail cím
telefonszám
cím

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez
azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem kérhet árajánlatot. Az adatszolgáltatás, tehát
az ajánlatkérés vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes
hozzájárulása.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok
generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek
az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és
a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az üzemeltető
semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Érdeklődésen alapuló hirdetések és a DoubleClick DART cookie

"A DoubleClick DART cookie-t a Google használja az AdSense tartalomhoz hirdetéseket megjelenítő
webhelyek hirdetéseinél.
Ha a felhasználók meglátogatnak egy AdSense megjelenítői webhelyet, és akár megtekintenek egy
hirdetést, akár rákattintanak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó
böngészőjébe.
Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse az AdSense
megjelenítőit a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében a webhelyeiken és az interneten."
(Forrás: Google.com - Adsense Súgó)

A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az eszmog.hu weblapon.
A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az
eszmog.hu és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra
vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.
Az eszmog.hu semmilyen cookie-ban található adatot felhasználni nem tud, azt kizárólag a Google
használja az érdeklődésen alapuló hirdetések pontosabb célzására. A webhelyről begyűjtött
felhasználói információk használata az adatvédelmi irányelvek betartásával történik. Az adatokat a
Google nem használja fel személyazonosításra, és nem jelenít meg személyes információn alapuló
hirdetéseket. A bizalmas adatokon vagy érdeklődési kategórián (pl. faj, vallás, szexuális orientáció,
egészség vagy bizalmas pénzügyi kategóriák) alapuló hirdetéseket csak a felhasználó előzetes
belegyezésével jelenít meg.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes
személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az
üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes
felhasználók adatainak felhasználásával.
A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák
készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok
átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók

hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a
jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak
megfelelően.
Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a
szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló
adatkéréseket.
Záró rendelkezések

Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az
info@eszmog.hu e-mail címen.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való
jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az
erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
tartalmazza.

Felelősség

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és
küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.
Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy
jogait, vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes
adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett
személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja
vagy egyébként a jelenadatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a
szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár
megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Módosítás

Az eszmog.hu fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

2017. aprilis 3.
eszmog.hu (szolgáltató, üzemeltető)
(Felhasználva: http://webni.innen.hu Adatvédelmi Nyilatkozat / Google.com - Google Adsense
Adatvédelmi irányelvek)

