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BEVEZETÉS

Laufer Tamás egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 55450780, Adószám: 56761540-1-33, 
Magyarország 2623 Kismaros, Öregszőlő út 12.,) (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő ) 
mint, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget 
vállal arra,  hogy  tevékenységével  kapcsolatos  minden  adatkezelés  megfelel  a  jelen 
szabályzatban  és  a  hatályos  nemzeti  jogszabályokban,  valamint  az  Európai  Unió  jogi 
aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot,  hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. 
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,  
technikai és szervezési intézkedést,  mely az adatok biztonságát garantálja.  Szolgáltató az 
alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
https://logotervezés.hu

Az aktuális adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
https://logotervezés.hu/adatvedelmi-tajekoztato.pdf

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

https://xn--logotervezs-kbb.hu/
https://xn--logotervezs-kbb.hu/adatvedelmi-tajekoztato.pdf


A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon személyek adatait 
kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A  szolgáltató  teljes  mértékben  meg  kíván  felelni  a  személyes  adatok  kezelésére 
vonatkozó jogszabályi  előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és 
az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Laufer Tamás
Székhely: Magyarország 2623 Kismaros, Öregszőlő út 12.
E-mail: logo@ lauferdesign.hu
Telefon: +36 70 747 1642
Weboldal címe: https://logotervezés.hu

ADATOK TÁROLÁSA ÉS BIZTONSÁGA

Az adatok tárolási helyei:
Adatkezelő telephelye: 2600 Vác, Zrínyi Miklós u. 9,
A tárhely-szolgáltató neve: Gedeon Nyomdaipairi és Szolgáltató Bt.
A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@gedeon.hu 
A tárhely-szolgáltató weboldala: gedeon.hu 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

2. adatkezelés:  a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés, 
betekintés,  felhasználás,  közlés,  továbbítás,  terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés;

3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 
vonatkozó bármely információ;  azonosítható  az  a természetes személy,  aki  közvetlen 
vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám, 
helymeghatározó  adat,  online  azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

https://gedeon.hu/
https://xn--logotervezs-kbb.hu/


genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható;

5. adatkezelő:  az a természetes vagy jogi  személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy 
bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

6. az  érintett  hozzájárulása:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi.

8. címzett:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,  
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a tagállami joggal  összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg 
kell,  hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak;

9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely  egyéb  szerv,  amely  nem  azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel,  az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Az Adatkezelő  kijelenti,  hogy  az  Adatkezelési  tájékoztatóban  foglaltak  szerint  végzi  a 
személyes  adatok  kezelését  és  betartja  a  vonatkozó  jogszabályok  előírásait,  különös 
figyelemmel az alábbiakra:

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően  nem minősül  az  eredeti  céllal  össze  nem egyeztethetőnek  a  közérdekű 



archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból 
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, 
és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes  adatok  kezelése  céljainak  eléréséhez  szükséges  ideig  teszi  lehetővé;  a 
személyes  adatok  ennél  hosszabb  ideig  történő  tárolására  csak  akkor  kerülhet  sor,  
amennyiben a  személyes adatok  kezelésére  a  89.  cikk  (1)  bekezdésének  megfelelően 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében  előírt  megfelelő  technikai  és  szervezési  intézkedések  végrehajtására  is 
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

5. kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 
az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével, 
megsemmisítésével  vagy károsodásával  szembeni  védelmet is  ideértve („integritás és 
bizalmas jelleg”).

6. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható
természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazza.

FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató / Adatkezelő a weboldal működtetése során az 
oldalon személyek részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Az adatkezelés jogalapja 
az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal 
felhasználói, ajánlatkérők, megrendelők.
A megrendelés igénybe vétele személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy
levélben a lentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.



ÁRAJÁNLATHOZ, MEGRENDELÉS SZÜKSÉGES ADATOK

Személyes adat: Az adatkezelés célja:
Vezetéknév, keresztnév A kapcsolatfelvétel, azonosítás
Adószám, cím Számlázás
E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás
A megrendelés időpontja Megbízás végrehajtása

Az adatkezelés célja számla kibocsátás, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. 
Az  Ön  ajánlatkérését,  megrendelését  csak  akkor  tudjuk  teljesíteni,  ha  megadja 
kapcsolattartási  adatait,  amelyek  feltétlenül  szükségesek  a  kapcsolattartás  és  az 
esetleges számlázás miatt.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást e-mail útján 
a logo@lauferdesign.hu e-mail címen jelezheti.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 
időpontban történő visszavonásához.

A  szolgáltató  a  szolgáltatás  nyújtása  céljából  kezelheti  azon  személyes  adatokat, 
amelyek  a  szolgáltatás  nyújtásához  technikailag  elengedhetetlenül  szükségesek.  A 
szolgáltatónak  az  egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és 
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére 
csak  akkor  kerüljön  sor,  ha  ez  a  szolgáltatás  nyújtásához  és  az  e  törvényben 
meghatározott  egyéb  célok  teljesüléséhez  feltétlenül  szükséges,  azonban  ebben  az 
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben  az  adatkezelő  szolgáltatásaink  igénybevétele  során  kérdés  merülne  fel, 
esetleg  problémája  lenne  az  érintettnek,  e-mailen,  telefonon  kapcsolatba  léphet  az 
adatkezelővel.  Adatkezelő  a  beérkezett  e-maileket,  üzeneteket,  telefonon,  megadott 
adatokat  az  érdeklődő  nevével  és  e-mail  címével,  valamint  más,  önként  megadott 
személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.



E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes  hatósági  megkeresésre,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más 
szervek  megkeresése  esetén  a  Szolgáltató  köteles  tájékoztatás  adására,  adatok 
közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az 
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely 
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra,  hogy  a  személyes  adatokhoz  és  a  rendeletben  felsorolt 
információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön 
jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok  –  egyebek  mellett  kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó 
személyes  adatokat  indokolatlan  késedelem  nélkül  törölje  meghatározott  feltételek 
esetén.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra  hozta a személyes adatot,  és azt  törölni  köteles,  az 
elérhető technológia  és a megvalósítás  költségeinek figyelembevételével  megteszi  az 
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó 
személyes  adatokra  mutató  linkek  vagy  e  személyes  adatok  másolatának,  illetve 
másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
• Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:



• Ön  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az 
időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  adatkezelő  ellenőrizze  a 
személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön  tiltakozott  az  adatkezelés  ellen;  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra 
vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  adatkezelő  jogos  indokai 
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik  adatkezelőnek 
továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt  akadályozná  az  az  adatkezelő,  amelynek  a  személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes
adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást 
is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult 
arra,  hogy  bármikor  tiltakozzon  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  e  célból  történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,  amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik.  Ha  Ön  tiltakozik  a  személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés  érdekében 
történő  kezelése  ellen,  akkor  a  személyes  adatok  a  továbbiakban  e  célból  nem 
kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

• Ön  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében 
szükséges;

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé,  amely  Ön  jogainak  és  szabadságainak,  valamint  jogos  érdekeinek 
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.



AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 
költségei,  továbbá  az  adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és  céljai,  valamint  a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 
súlyosságú  kockázat  figyelembevételével  megfelelő  technikai  és  szervezési 
intézkedéseket  hajt  végre  annak  érdekében,  hogy  a  kockázat  mértékének  megfelelő 
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas  jellegének  biztosítását,  integritását,  rendelkezésre  állását  és  ellenálló 
képességét;

• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 
lehet állítani;

• az  adatkezelés  biztonságának  garantálására  hozott  technikai  és  szervezési 
intézkedések  hatékonyságának  rendszeres  tesztelésére,  felmérésére  és 
értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen) a személyes adatok kezelése 
vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi  kötelezettség teljesítéséhez 
vagy  az  adatkezelő,  adatátvevő  vagy  harmadik  személy  jogos  érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el) a személyes 
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és  döntéséről  a  kérelmezőt  írásban  tájékoztatja.  Ha  az  adatkezelő  az  érintett 
tiltakozásának  megalapozottságát  megállapítja,  az  adatkezelést  –  beleértve  a  további 
adatfelvételt  és  adattovábbítást  is  –  megszünteti,  és  az  adatokat  zárolja,  valamint  a 
tiltakozásról,  továbbá  az  annak  alapján  tett  intézkedésekről  értesíti  mindazokat,  akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használhatja az adatkezelő, továbbá 
annak keretein belül igénybe veheti a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google 
konverziókövetés  a  Google  Inc.  elemző  szolgáltatása  (1600  Amphitheatre  Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).



Amikor  Felhasználó  egy  weboldalt  Google-hirdetés  által  ér  el,  akkor  egy  a 
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az 
érvényessége  korlátozott,  és  nem  tartalmaznak  semmilyen  személyes  adatot,  így  a 
Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, 
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek 
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós 
statisztikákat  készítsenek.  Az  ügyfelek  így  tájékozódnak  a  hirdetésükre  kattintó  és 
konverziókövető  címkével  ellátott  oldalra  továbbított  felhasználók  számáról.  Azonban 
olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani 
lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 
böngészőjében  letiltja  a  cookie-k  telepítésének  lehetőségét.  Ezután  Ön  nem  fog 
szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető 
el:
http://www.google.de/policies/privacy/

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 
az
55.  cikk  alapján  illetékes  felügyeleti  hatóságnak,  kivéve,  ha  az  adatvédelmi  incidens 
valószínűsíthetően  nem  jár  kockázattal  a  természetes  személyek  jogaira  és 
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,  mellékelni kell 
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok:

A  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő 
védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

http://www.google.de/policies/privacy/


2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(a
továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat
tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás 
adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről


