
Adatvédelem

Az adatvédelmi tájékoztatóról

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy átfogó 
információkkal szolgáljon a menolakasom.blog.hu 
(továbbiakban: “blog”) adatvédelmi elveit illetően. 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a 
blogon kezelt személyes adataival, vagy magával a 
tájékoztatóval kapcsolatban, keressen meg minket az 
adatkezeles@egynapavarosban.hu e-mail címen!

Az adatkezelőről és az adatfeldolgozókról

Az adatkezelőről
Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság meghatározása szerint “az 
alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
Az adatkezelő pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely 
az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
A blog keretében kezelt személyes adatok adatkezelői 

a Blogváros Kft. (9024 Győr, Ikva u 14, II/2, cégjegyzékszám 
08-09-026564, adószám: 10526567-2-08), 

mint a blog szerzőinek vállalkozása 
(továbbiakban: “Szerzők”), ami a blog szerzőinek 

adatgyűjtéséért felel, valamint az alábbi két társaság, amik a 

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html


blog.hu keretrendszer kezelésével foglalkoznak.

a CEMP SH Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, 
Flórián tér 1.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-182590h; adószáma: 
24791146-2-41)

az Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zárkörűen Működő 
Részvénytársaság (1033 Budapest, Flórián tér 1.; nyilvántartja 
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 
01-10-045996; adószáma: 14307544-2-41, a továbbiakban: 
„Inda”)

 
Az utóbbi két cég (továbbiakban: “Üzemeltetők”) adatvédelmi 
tájékoztatóját itt olvashatja.

http://cemp.blog.hu/2018/04/18/adatkezelesi_tajekoztato_535

Az adatfeldolgozókról

A Szerzők a munkájuk során adatfeldolgozókkal működnek 
együtt, jelen szabályzat kizárólag erre a tevékenységre 
korlátozódik. Az Üzemeltetők adatkezelésére sem ráhatása, 
sem rálátása nincs az Üzemeltetőknek, csak annyiban, 
amennyiben az a fenti tájékoztatójukból kiderül.

Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság meghatározása alapján “az 
adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához 
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől)”.

Az adatfeldolgozó pedig “az a személy vagy szervezet, aki/
amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve 
a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is 
– az adatok feldolgozását végzi”.

A Szerzők a következő adatfeldolgozókkal működnek együtt: 



Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, 
USA)
Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA)
Disqus, Inc. (San Francisco, CA 94103 717 Market St. 
USA)

Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a 
feldolgozott személyes adatok felett.

A Szerzők által gyűjtött személyes adatok

Az oldal látogatása során gyűjtött személyes adatok

Akkor is eljuthatnak személyes adatai a Szerzők-höz, 
amennyiben pusztán meglátogatja az oldalunkat. Ezek az 
alábbi módon történhetnek:

Google Analytics adatok: ennek az adatgyűjtésnek a célja, 
hogy analitikát kapjunk az oldalunk látogatóiról, egyéni 
azonosításra alkalmatlan formában. 

Ezek az adatok lehetnek: számítógépének IP-címe, az Ön 
által használt szoftverkörnyezet, valamint 
látogatásának időpontja, és a megtekintett oldalak címe, 
valamint egyéb információk.

Facebook adatok: Az oldalon Facebook elemek, Like és 
Megosztás gombok kerültek elhelyezésre. A Facebook ezen 
elemekkel történő adatgyűjtésével kapcsolatban keresse 
meg a cég GDPR-rel kapcsolatos adatvédelmi 
irányelveit. 

https://www.facebook.com/business/gdpr

A cookie-król

Látogatása során cookie-kat kaphat a blogtól. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a 
böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is.



Ezek egy részének kezelése az Üzemeltetők hatásköre, 
nekünk nincs ráhatásunk és rálátásunk ezen elemek 
mibenlétére. 
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics mérni 
tudja, használja 

A böngészés közben olyan működéshez szükséges cookie-
kat is kaphat, amelyeket nem a blog, hanem egy külsős (third-
party) szolgáltató helyez el a gépén - ilyen például a 
Facebook. A böngészőjében külön is letilthatja a third-party 
cookie-kat.

A kommentrendszerről:

A blogon a Disqust használja kommentrendszerként, ahová a 
felhasználók a Disqus-, a Facebook-, a Google- vagy a 
Twitter-azonosítójukkal jelentkezhetnek be. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a blognak semmilyen ráhatása nincs a 
személyes adataira a kommentrendszer használatakor, és 
nem adatkezelője azoknak. A további információkért keresse 
fel a a Disqus adatvédelmi tájékoztatóját: 

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-
policy

Amennyiben támogatásra van szüksége

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a 
blog-nél tárolt személyes adataival, vagy magával a 
tájékoztatóval kapcsolatban keresse meg adatvédelmi 
felelősünket az adatkezeles@egynapavarosban.hu e-mail 
címen!

Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy a blog 
milyen adatait tárolja, illetve milyen adatvédelmi preferenciáit 
tartja nyilván. Amennyiben kérdése van, az e-mail címe 
alapján beazonosítva válaszolunk rá.

Önnek joga van tiltakozni, vagyis jelezni, hogy mely adatait 
nem kívánja megadni nekünk. Amennyiben az adat nem 

mailto:adatvedelem@hwsw.hu


szükséges szerződés teljesítéséhez vagy a blog-t érintő 
kötelezettségek teljesítéséhez, igyekszünk eleget tenni a 
kérésének.


