








Adatkezelés joga!apja

l\ .-,-r r r ,, t t tn weboldait használo ERlNTETT onkéntes hazzájárulása. a
n*gszindulatu é* vissua***sgyan*x spÁfu3 3eNNegli uz*n*t*k k!sx*r**g* *g
blokkoiása'
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Kezelt Adatok köre

Vexet*kr:*v {n*nr k*t*7*zu} K*r*sztr:*v
Email Cím
A Bejegyzás pontos ideje
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A Bejegyzés tartaima

Az Adatkezeiés célja

x tl*36|$gkonyv bej*gyz*x ínojának azcrr*gít*sa, kapes*iatta*iás az, t vv

érdeklodávei, vaiamiili reagálás és válaszuzenei írásának leheiosege a
Bejegyzés írÓjának és a VendegkÖnyv olvasÓinak részére.a vt ) J

Az Adatkezelés időtartama

A Vendigk*nyv bejegyz*s g*r;*r: m*gadott *x*rnq*Í5r*s adxt*kat
A*ATKEX*L* addÍg }<*ze!!' xmíg Émlr*rnrT nem kéní adatainak a
törlésát' Adatainak t*rl*g*t a gdpn@maÜyer*s-*t*lbxr. hu e*n:aÍ$ eímr*
kuldCItt üzenettel bár*:lik*n kén}:*ti.

;&datkez* ! r$s j *g a &a pla

,& w*bo}dalt hagzneÍÜ nRlNTXTT or:ké:nt*s hazzi4árulása, a
rosgzindLllatu *s vissaaá!*sgyxnÚs bejegyzések &s $pAfui j*!l*gű
üzenetek' támadások kiszurése és biokkolása.

s.5" slog vélemény, hozzásuolás:
Kezelt Adatok köre

Vex*t&knrráv {nern k*te!ező} Kcresztnév
kmarl Llim
A ***zziágxci*g pent*a idq*
A Hozz*szol*st íni lF *írne
A HazzászÓlás tartalma
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AdÓszám . 27913998-2-09

s.2' Tárhe|y seo*gá*t*to:

Teljes név: C-l-{ost Kereskedetrni és szolgáltatÓ Korlátolt
Felelősségti Társaság

Rövidített név: C-Host Kft'

T*lepulés: Budapest

Székhely cim: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

-s'diszárn: 23358ÜÜ5243

Aktuális cégjegyzékszám: Ü1 G9 9617g0

Web cím: https:l/wrww.nethe|y.hu/

Email: info@nethely. hu

Telef*n" +3ö 1 445 2* 4.0

5'3. Konyvelés:

S"4" Elektnonikxs f{zetx&s a vweboldalon keresxti}}:

SzolgáltatÓ eljes neve:: Barion Payment Zrt'

rark sétány 1. l. épület 5' emelet 5.

NyilvántartÓ cégbírÓság: Fővárosi Torvérryszék CégbírÓsága

Cégjegyzékszám: Cg 01-10-048552

Adiszám" 253531 92-2-43

Közösségi adószám: HU253531 92













t;zl*t*z*nxég **lb*l totreno k*aelése eilen, idet*rtve a prcfi|alkotágt is' l-{a
.t--..rRlNTf,TT tiltak*zilq a szem*{yes adatok kozvet|en uzl*tszerzég
érdekében iorténő kez*lés* e|len, akkor a seemélyes adatokat a
t*vábbiakban e c*lb*l ADATKEZELO nenl ha*zr:álja fel"

Énl rurrrT tiltakozni személyes adatainak feihasználása ellen írásban
(e-maiiben Vagy postai úton) tud.

7.7. V&ssxavsm&s jmg*:

rlxt r*rerT .logosu lt arra, hoEy amennyiben ADATKEZELŐ adatkexelése
r*nl r*rrrT hozzájá ru lásá n a la pui, hozzájáru lását bárn'lÍk*r visszavonj a.
A nazza)arulas viészavonása nem érinti a hazzájáruláson alapulo, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7'8. A fent emlitett jogok Eyakor!ásáva! kapcsolatos Kérelmek
teljesítésének hatá rideje :

----, t!,ADATKEZELO indokolatlan késedeÍem néikul, de mind*nfelek*ppsn e
kérelem beérkezésétol számított egy hÓnapon belül tájékoztatja
ÉRlrurerT felhasználot a hozott intézkedésekrol.

szuks*g egetén, flEyelembe v*áve a kéreiem osszet*ttségét és a
kérelmek számát, ez a határido további két hÓnappai
meglrosszabb.íthatÓ, de ez esetben a kesede|em okainak meg3eiolésével
AÜATKE&?LC' a kórelenr k*zhezvételetől sz€amit*ti egy hÓnaporr belu|
tájékoztatja az k*nelm*aőt' F:N* a kérelrnező elektronikus úton nyujtotta
be a k*nelmet, a tájékoetatást 'qDATKEZELO *|ektnorrikug úton adja
meg.

s. JÜGERVENYnsírrÍsl LHÜ{ETO$EGHK:
xRtÍ$TXTT jogait klzánolag írásban, e-mailben VaEy po*tai rjiorr kuldott
kéreiemben gyakorolhatja' Telefonon keresztÜl bármely jog
érvényesítésére n i ncs lehetőség.

Elérhetőségek:

Uz*melteto neve' l\llagyarcs ff.te|bár Kft'

Círne. 4Ü33 Ü*bre*en, $*ly*m utca 92/c'

E-ma i I : gcipr@ magya ros-etei ba r. hu







$z€rvezeti tasaágtra, a7. egészségi állapotra. a koro* szenvedélyre, a
sz*xl'*{li* *letne' valamin{ b{intetett e|sál*tr* vonatkeznak'

Az adatbiztanság $uernp*ntjábÓl fontos, hogy ÉmlrurnrT r:yiÍvános
h*|yen, kozos számítÓgr*peken torttánő int*rnetezésk*r hasznáíja x
bongészik ,,lNK*r\&GNlT*" mÓdját, és a hagzn*latot kovetö*n
rnindenképpen jelentkezzen ki a fiokjáb'Ó|" Ha a felhasználÓ saját
számítÓgipérol látogatja az o|dalu nkat, akkor alkalrnazástol ftlggsen
bizcr"lyos iCeig bejelentkezve marad" Ez *aetb*n is iegyen azonban
i<arultekintő, h*gy idegenek a szárrrítÓgepéh*z ne férjenek hozzá, ne
tudjanak a nevében tranzakeiÓkat, megrendeléseket és egyÓb
tevékenysigeket a nevóben végr*hajtar:i.

{ 2' €&Yx*m mxrxmffiLKxx*sxx
ADATKEZELCI f*nntantja a jogot, hogy jelen Adatkezelégi TájekoztatÓt
ax Érintettek a https:1/magyaros-*telbar. hul WebgNdalán keregztul tÖrténő
előaetes ér"tesítése r-nellett egyolda|úan mÓdosítsa. A módosítás hatl*tyba
lép*sét követően ÉRlrurrrT- ti|takozás esetét kivéve * a Weba|dal
VagY a szolgáltatásolq további használatával ráutalÓ magata*ással
*|fogadja a mÓdosított Adatkezelési TájékoztatÓban foglaltakat.


