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WAPPtech Kft. Adatvédelmi és -kezelési Szabályzat és 
Tájékoztató 

 

I. Bevezetés 

A WAPPtech Kft. számára kiemelt fontosságú cél a wapp.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott 
személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. 

A WAPPtech Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése 
mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók 
biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A WAPPtech Kft. a látogatók személyes 
adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok 
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre 
juttatásához szükségesek. 

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok 
védelmével és kezelésével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk 
azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk 
továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan 
biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét. 

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a 
fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: 

 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 szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. 
április 27.) (Gdpr.) 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Info. tv.) 

 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. 
törvény 

 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 
 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) 
 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 

1995. évi CXIX. törvény, (DM. törvény) 
 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, 

etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk 
kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre 

 Az Online Privacy Alliance ajánlásai. 
 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes 

adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv”) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:HU:HTML
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A WAPPtech Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról honlapján keresztül értesíti 
a wapp.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az érvényes adatkezelési 
elveket és gyakorlatot. WAPPtech Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos 
gyakorlatot tükrözi. 

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések 

 Személyes adat: 
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre 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, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Továbbá, amelyek 
segítségével kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni valakivel, vagy valakinek meg lehet 
határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, 
postacím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, 
adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók. 

 Anonim információ: 
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes 
azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, 
illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy 
gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s 
ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. 

 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. 

 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. 

 Adatfeldolgozó: 
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely az Szolgáltató nevében személyes adatokat kezel. 

 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések 

Ön ezen weboldal használata során, illetve a promóciók, akciók és egyéb szervezett programok, 
valamint a WAPPtech Kft. valamelyik tagjával való kommunikációja során írásban és egyéb módon 
(pl. telefonon, vagy e-mailben, vagy egyéb elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát, vagy a 
WAPPtech Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen nyilvánosságra hoz. 
Látogatóink a wapp.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene 
fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Személyes 
adatainak bekérése minden esetben az Ön aktív közreműködésével történik. 

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak a WAPPtech Kft. és weboldala által gyűjtött 
információk és cookie-k kezelésre vonatkozik. Amennyiben Ön a honlapon található, külső irányba 
történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is. 
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Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe 
szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: 
Látogató) nézve kötelező érvényűnek elfogadja.  

II. Milyen információkat kapunk / gyűjtünk Ügyfeleinkről? 

Általánosságban Ön használhatja ezt a weboldalt, vagy igénybe veheti szolgáltatásainkat úgy is, hogy 
nem ad semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, bizonyos oldalakon, vagy bizonyos 
szolgáltatásokkal kérünk Önnel kapcsolatos adatokat, és a cégünk valamelyik tagjával való 
kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat, valamint a WAPPtech Kft.-vel 
összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen is nyilvánosságra hozhat ilyen adatokat. 

Az információk lehetnek: 

 anonim jellegűek (cookie-k); 
 személyes tartalmúak, mint: az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például 

levelezési és e-mail címét, fax- és telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét; korát és 
nemét, személyes és szakmai érdeklődési körét, demográfiai adatait, és szolgáltatásainkkal 
kapcsolatos tapasztalatait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáit. 

Ezen iránymutatásban a ‘Személyes Adat’ és ‘Önnel kapcsolatos információ’ kifejezéseket 
rokonértelműként használjuk.  

III. Miért van szükségünk az Ügyfeleinkkel kapcsolatos bizonyos 
információkra? 

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel: 

 regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása 
céljából (ideértve minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, 
vagy kérését); 

 piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön 
véleményének kikérését szolgáltatásainkról, valamint ügyfél – igényfelmérés végzését); 

 az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a szolgáltatásaink Ön 
részére történő eladását), továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink 
teljesítése céljából; 

 ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából; 
 amennyiben Ön nálunk, vagy egy másik üzleti partnerünkhöz tartozó társaságnál történő 

alkalmazása céljából adott részünkre információt, az erről való döntéshez; valamint 
 a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából; 
 honlapunk információtartalmának, szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. 

Az Önnel kapcsolatos információk felhasználása szempontjából a fenti célok valamennyi, a WAPPtech 
Kft.-hez tartozó társaság vonatkozásában alkalmazandóak. 

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló 
döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést (a) valamely szerződés megkötése, vagy 
teljesítése során hozták, feltéve hogy azt Ön kezdeményezte, vagy (b) olyan törvény teszi lehetővé, 
amely az Ön jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja. Az automatizált 
adatfeldolgozással hozott döntés esetén Önt – kérelmére – tájékoztatni fogjuk az alkalmazott 
módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell 
biztosítani. 
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IV. Hogyan gyűjtjük az információkat? 

Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket: 

 mikor a WAPPtech Kft. és partnerei weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre; 
 mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink 

használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát 
rendelkezésünkre, vagy; 

 az információt a WAPPtech Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön 
önkéntesen nyilvánosságra hozza; 

 honlapunk használatával cookie-k révén bocsátja rendelkezésünkre. 

Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal 
összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít számunkra, 
vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, 
illetve elkülönített adatbázisokban is. 

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor 
került, illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi. 

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek 
szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához. 

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között 
az alábbi formákban szerezzük be: 

 elektronikus úton külön szövegben; 
 nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való 

megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez; 
 telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott 

beszélgetés rögzítésre kerülhet és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre 
kerülhet; 

 az információt a WAPPtech Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön 
önkéntesen nyilvánosságra hozza. 

V. A cookie / süti 

A cookie vagy süti jelentése: fáljok vagy információdarabkák, amelyeket a Látogatóink internetes 
böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat a Látogatóink számítógépén. Ezeknek a cookie-
knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver, hogy Látogatónk a honlapunkon 
járt-e korábban. 

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, 
átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-
kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása 
érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják, és 
nem okoznak kárt az Ön számítógépében. 

Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k használata is történik a weboldalon. A cookie-k törölhetők 
és tilthatók a böngészőkből. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt. 

Mi a cookie-k célja? 

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Látogató számára legrelevánsabb 
tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint 
szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb 
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hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre 
változhat. 

Hogyan keletkezik a cookie? 

Először a Látogató gépe küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi 
azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes 
információval visszaküldi a Látogató gépének. Az így visszakapott információs cookie-t eltárolja a 
Látogató gépe. 

Hogyan használja a rendszer a cookie-t? 

Amikor a Látogató gépe újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már 
létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie 
tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált Látogatót. 

Milyen cookie-t használunk? 

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk 
általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken 
felül újabb fajtákat is alkalmazunk. 

 Munkameneti/Átmeneti cookie: 
Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a Látogató az 
oldalon navigál. Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a wapp.hu oldalak jól működjenek, 
lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat. 
Amikor a Látogató bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak 
személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a Látogatót beazonosítsa. 

 Tárolt/Állandó cookie: 
Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a Látogató 
az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket: 

a. Analitika/Elemzés: 

Segítenek megérteni, hogy a Látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyünkkel azáltal, 
hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről. Ez segít nekünk a webhelyeink 
teljesítményének javításában, illetve hirdetéseink optimalizálásában. Az analitikai sütik 
segítségével kapunk információt arról, hogy a látogatók mennyi időt töltenek az oldalon, 
hogyan használjak annak egyes funkcióit, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint 
például a hibaüzenetek. A konverziós sütik segítségével mérni tudjuk azt, amikor valaki 
rákattintott egy hirdetésre, majd később a hirdetett weboldalra látogatott és ott valamilyen 
előre megadott műveletet végzett el. A konverziós sütiket nem használjuk a hirdetések 
célzásához. A cookie élettartamától függően marad a Látogató gépén. Olyan funkciók 
használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem 
tartalmaznak személyes adatokat, azokat összesítve és névtelenül gyűjtik, nem azonosítanak 
egyénileg, és a látogató személyéhez közvetve köthető információkat (pl. IP-cím) sem 
gyűjtenek. 

b. Média: 

Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által 
nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak 
személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa. 

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a 
www.allaboutcookies.org weboldalt. 
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VI. Harmadikfeles szolgáltatók 

A szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat veszünk igénybe. 
A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját 
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. 

Google Analytics 

Webhelyeink a „Google Analytics”, a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) webelemző 
szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó szövegfájlokat 
használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat. A sütik által 
generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja. 
Jelen webhelyen aktív az IP-cím névtelenítése, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai 
Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra 
alkalmatlanná teszi az Ön IP-címét. Az Ön böngészője által, a Google Analytics révén továbbított IP-
cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő 
beállításával Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását a számítógépén. Felhívjuk azonban a 
figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a jelen 
webhely által nyújtott valamennyi funkciót. Ön az alábbi link alatt található plug-in (beépülő modul) 
letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja azt, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a 
cookie-k által generált, a jelen Webhely Ön általi használatára vonatkozó 
adatokat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Hotjar 

Annak érdekében, hogy weboldalunkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. 
(www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása optimalizáció 
céljából történik.  Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének 
adatai (eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott 
oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja 
kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken 
talál: https://www.hotjar.com/opt-out 

Google Adwords 

A Google hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások 
alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához sütiket, vagyis a számítógépén 
tárolódó szövegfájlokat használ. A Google tájékoztatója a hirdetésekhez használt sütikről. Ha 
szeretnéd elutasítani a weben a Google-tól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online 
érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd fel a European Interactive Digital Advertising 
Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégezned mindegyik általad használt 
böngészőben. 

Linkek 

Jelen Szabályzat csak a wapp.hu oldalakra érvényes. 

A wapp.hu oldalain utalások, ugrópontok találhatóak más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, 
ahol a WAPPtech Kft.-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
gyakorlatra. Felhívjuk Látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más 
szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak 
szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban. 

  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.hotjar.com/opt-out
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
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VII. Hogyan kezelheti Látogatónk a Cookie-kat? 

Különféle módokon, de a Látógatónak lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k 
kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint 
háromféle módon állíthatók be a böngészők: 

 Minden cookie elfogadása 
 Minden cookie elutasítása 
 Minden egyes cookie használatról értesítés kérése 

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” 
menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők 
beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak. 

 Internet Explorer 
 Firefox 
 Chrome 

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a saját gépén 
részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal 
működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem 
fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben. 

VIII. Az Ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat nem tesszük 
hozzáférhetővé! 

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé 
harmadik fél részére, kivéve: 

 abban az esetben, ha alkalmazottaink, a WAPPtech Kft. tagjai, munkatársaink, szállítóink, 
illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó 
feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó 
szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére 
nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és 
szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, nyereményjátékokat, vetélkedőket, illetve 
promóciós célokat); 

 abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi 
szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak 
szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; 

 amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi. 

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel (ideértve a 
WAPPtech Kft. Partneri hálózatának tagjait), vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel 
megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, 
szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik 
fél: 

 ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen 
iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és; 

 megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön 
Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. 
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Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon 
alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban 
részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban 
foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen 
kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk. 

IX. Előnyök az Ügyfeleink számára 

1. Közvetlen értékesítés 

Az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével 
tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról, promócióinkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden 
olyan információról, amelyek véleményünk szerint az Ön érdeklődésére tarthat számot. 

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz: 

 email; 
 telefon (ideértve az automatizált hívásokat, melynek során előre rögzített értékesítési 

anyagot közlünk Önnel telefon útján); 
 szöveges SMS üzenet és / vagy bármely más elektronikus üzenetküldési forma (ideértve az 

MMS üzenetet, képüzenetet, videóüzenetet; következő generációs üzenetet); 
 postai úton; 
 faxon; 
 közösségi webszolgáltatás útján; egyéb, a fentiekben nem említett mobiltelefonos közlés 

útján; illetve; 
 bármely más módon, mely időről időre előtérbe kerül. 

2. A közvetlen értékesítés előnyei 

Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy akár mi, akár harmadik fél felhasználhassa 
(ideértve kereskedelmi partnereinket is) ezen információkat közvetlen értékesítési célokra. Ezen 
információkat kizárólag értékesítési célokra használjuk fel kivéve, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik. 

Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információt 
kérő oldalon az erre vonatkozó “hozzájárulás” mező feltüntetésével fogjuk azt kérni a véglegesítés 
(pl. “Feliratkozás”) előtt. A megjelölendő “hozzájárulás” mező vonatkozhat különböző jellegű 
információk, illetve értékesítési célok szempontjából egyszerre többfélére is. 

Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett “hallgatólagos beleegyezésre” támaszkodunk, 
de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Amennyiben a “hallgatólagos 
beleegyezésen” alapuló megközelítést alkalmazzuk, a jogszabályoknak megfelelően minden 
értékesítési jellegű üzenetünkben biztosítani fogunk olyan visszajelzési lehetőséget, amely alapján 
Ön visszautasíthatja a további ilyen jellegű üzenetküldést. Például egy SMS üzenetben megadjuk azt 
a parancsszöveget, amelyet egy megadott telefonszámra, vagy e-mailben a megadott email címre 
elküldve jelezheti felénk a “hozzájárulás megtagadását” a továbbiakra nézve. 

Ön akár megadta a “hozzájárulását”, akár engedélyezett a “hallgatólagos beleegyezés” alkalmazása, 
akár küldhetünk Önnek közvetlen értékesítési ajánlatot, akár nem, mindenképpen az Ön 
elvárásainak megfelelően fogunk eljárni. 

A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját (ahogy az 
fentebb meghatározásra került), és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti azt velünk, 
kapcsolatba lépve a következő elérhetőségünkön: 

WAPPtech Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 1. info@wapp.hu 

mailto:info@wapp.hu
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Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben, vagy SMS útján, mind az 
e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás 
és indokolás nélkül, ingyenesen álláspontjának megváltoztatására. Amennyiben Ön megváltoztatja 
korábbi álláspontját, az Ön Személyes Adata az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük 
adatbázisainkból. 

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes 
Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától 
számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos 
kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a KAPCSOLAT pontban feltüntetett 
elérhetőségünkön. 

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész 
legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ 
helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen 
információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk. 

Önnek jogában áll továbbá a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatást kérni 
a személyes adatai kezeléséről;  kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés 
kivételével – törlését vagy zárolását; az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben tiltakozhat 
Személyes Adatai kezelése ellen; jogainak megsértése esetén, valamint az Adatvédelmi Törvényben 
meghatározott esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz 
fordulni; és követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését. Az adatkezeléssel 
kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. 
alfejezetei tartalmazzák. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben, a jelen tájékoztatóban 
meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az 
Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére 
az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő, 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a 
személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő 
elérhetőségein ezzel kapcsolatban további információt kérhet.  

X. Az Önnel kapcsolatos információ védelme érdekében  

Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy 
megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű 
fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös 
tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden 
jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának 
biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni. 

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük: 

 kódolás használatával, ahol ez lehetséges; 
 jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és 
 az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink 

férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). 
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XI. Egyéb jogi tudnivalók 

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a WAPPtech 
Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A WAPPtech Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak 
böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: A WAPPtech weboldalai, illetve annak 
tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására 
kizárólag a WAPPtech Kft. jogosult. A WAPPtech logó és a WAPPtech terméknevek, illetve az egyéb 
honlapon található márkanevek a WAPPtech Kft. védjegyei. 

A WAPPtech előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit 
bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. 
A WAPPtech azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás 
körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. 

A WAPPtech weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül 
értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a WAPPtech Kft. akaratától és ráhatásától független 
változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a WAPPtech Kft. semmilyen 
természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, 
megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, 
dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében. 

A WAPPtech Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve 
elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A WAPPtech Kft. nem garantálja, hogy a 
weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető 
információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy 
közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő 
működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy 
veszteségért való felelősséget a WAPPtech Kft. kifejezetten kizárja. 

A WAPPtech Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, 
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a WAPPtech weboldalai kapcsolódnak, 
vagy amelyekre hivatkoznak. 

 

Budapest, 2019. augusztus 23. 


