
Adatkezelési tájékoztató 

 

A honlap használatához és ügyféladat kezeléshez kapcsolódó tájékoztató. 

 

A mi weboldalunkon (www.autobehozatal-nemetorszagbol.hu) továbbiakban ABN elérhető 

tartalmak megtekintéséhez nincs szüksége a látogatónak regisztrálni magát, nem rendelkezzünk 

web shoppal sem. 

A minket e-mailben vagy telefonon megkereső embereknek nem küldünk hírlevelet, adataikat 

nem adjuk el, nem adjuk bérbe sem cégeknek sem magánszemélyeknek. 

Az oldalunkon nem helyeztünk el más által szponzorált hirdetéseket, bannereket. 

 

I. Adatkezelő és feldolgozó elérhetőségei 

Név: ABN Germany / Andreas Kral 

Székhely: D-97076 Würzburg, Industrie Straße 8 

Adószám: DE307407821 

E-mail elérhetőség: autonemetbol@gmail.com 

Telefonszám: +49 (0) 175 482 93 81 

 

II. Az adatkezelés tárgya, célja, jogcíme, időtartalma 

A jelen adatvédelmi tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében 

(Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglaltaknak megfelelően  

1. Adatok rögzítése 

A www.autobehozatal-nemetorszagbol.hu weboldalra látogatók kapcsolat felvétel során 

megadják telefonos és e-mailes elérhetőségeiket.  A felhasználók a kapcsolatfelvétellel 

egyidejűleg  a jelen Adatvédelmi Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik 

el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a 

felhasználók hozzájárulnak. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás az érintett 

hozzájárulásán alapul. 

http://www.autobehozatal-nemetorszagbol.hu/
http://www.autobehozatal-nemetorszagbol.hu/


A felhasználók adataik megadásával kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes 

személyek, amennyiben jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezeteket képviselnek, úgy a kapcsolatfelvevő személy kijelenti, hogy az általa képviselt 

személy ill. szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és 

adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott személy. 

 

2. Adatok rögzítésének és kezelésének célja 

Az ABN az kapcsolatfelvétellel megadott adatokat kizárólag ügyfélkapcsolat tartásra, és 

megbízás esetén az adott munkafeladat ellátásához használja. 

Elektronikus levelezésünket (e-mail) A Google Inc (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mount View, CA, USA) Gmail levelezési rendszere felhasználása segítségével bonyolítjuk. 

 
 

3. Adatkezelés időtartama, módja 

A jelen Szabályzat szerint adatkezelést és feldolgozást az ABN az adatok végleges törléséig 

folytatja. Az adatai végleges törlését a felhasználónak kell kezdeményeznie. A felhasználó 

bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni az 

autonemetbol@gmail.com e-mail címre küldött, vagy a Szepesi Ákos E.V. H-2030 Érd, Csíz u. 

39 postai címre küldött levelében. Az ABN köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem 

beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított 30 napon belül törölni. A felhasználók bármikor 

jogosultak továbbá adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik 

kezeléséről tájékoztatást kérni. 

Az ABN a rögzített adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz az adatok biztonsága 

érdekében, a rögzített adatokat harmadik személynek semmilyen módon és körülmények között 

nem adja ki. A felhasználó az adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor 

felvilágosítást kérhet az ABN-től. 

Az ABN az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során 

alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag az 

ABN számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét 

megőrizze, a rögzített adatokon -az adatrögzítő eljárásán kívül- változás ne álljon be, a rögzített 

adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől. 

 

 

 

mailto:autonemetbol@gmail.com


 4. A honlapon végzett webanalitika 

Az ABN tájékoztatja felhasználóit, hogy a www.autobehozatal-nemetorszagbol.hu weboldal 

látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák 

készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja. 

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek 

felhasználói adatokat gyűjtenek. Az ABN weboldalára látogatók engedélyezik az ABN részére a 

Google Analytics program használatát egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük 

figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez 

az ABN részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k 

adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google Analytics 

program beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság 

követelményeinek. 

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k 

segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak 

személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a 

saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés 

és adatvédelem GYIK-ban. 

Az ABN Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele 

többek között kampányai eredményességét. A program használatával az ABN információt szerez 

főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a 

weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató 

visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a 

weboldalon és hova lépet be. 

 

5. Cookie-k letíltása 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani ezt saját számítógépéről megteheti 

böngészőjében, általában az „Eszközök” azon belül a „Beállítások” menüben, azon belül az 

Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a 

számítógépén. 

Azok a webhelylátogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a 

látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra 

utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne 

küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a 

letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. 

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó 

oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról 

további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 

http://www.autobehozatal-nemetorszagbol.hu/
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/#toc-analytics
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/#toc-analytics
https://support.google.com/analytics/bin/answer.py?answer=1745147
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

6. Social media 

Az ABN nem rendelkezik Facebook, Instagram, Twitter, és egyéb social média oldallal, ennek 

értelmében ilyen beépíttet funkcióval, linkkel sem. 

 

7. Hírlevél 

Az ABN nem küld hírleveleket, akciós tájékoztatókat azoknak a személyeknek, akik felvették 

vele a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben 

 

8. Jogorvoslathoz való jog 

 

Számunkra fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. Mindent megteszünk azért, hogy a 

személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az 

esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt Ön más jogorvoslatot venne igénybe, 

közvetlenül hozzánk fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében. 

Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam 

adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az Ön megítélése szerint az Ön személyes adatai 

kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 

panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti 

hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell 

megindítani. 

9. Adatbiztonság 

Az általunk kezelt személyes adatok védelmét az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak 

megfelelően biztosítjuk. Gondoskodunk az adatok biztonságáról (a Honlapot titkosított SSL 

kapcsolaton keresztül látogathatja), megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, 

tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek - tekintettel különösen arra, hogy az információ 

szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik -; illetőleg megakadályozza azok 

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.  

43. Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne 

hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A  



kezelt adatokat kizárólag az arra jogosultak ismerhetik meg, azokat harmadik, az adat 

megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át. 

Az ABN fenntartja jogát arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyben adatvédelmi 

tájékoztatót bármikor megváltoztatassa! 

 

 

 

 

 


