Adatvédelmi nyilatkozat
A farmasicentrum.hu Üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok
kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési-és
technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének
lehetőségeiről.
Az adatok kezelője az Üzemeltető Zsvér-Vadas Zsanett természetes személy.
Amennyiben a(z) Üzemeltető a weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra
személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen
megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető
információkat tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre
ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az
Adatvédelmi nyilatkozat 2020.december.07. napján lépett hatályba.
1. ADATKÉRÉS
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia.
Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes
adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsájtsa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint telefonszámát esetlegesen
termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatait, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek
termékeinkről és szolgáltatásainkról.
Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti –
jogügyleteket szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.
COOKIE SZABÁLYZAT
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus
hírközlési adatvédelmi irányelv) szabályozza az ún. HTTP-sütik (cookie-k) használatát az internetes
böngésző és a weboldal között.
Az irányelv szerint a cookie-k használatát "engedélyezni kell”, feltéve, hogy a felhasználónak világos
és pontos információja van a cookie-k és hasonló eszközök céljáról, illetve, hogy a felhasználónak
tudomása van az általa használt informatikai eszközön tárolt információkról. A felhasználónak joga
van megtagadni a cookie-k vagy hasonló eszközök tárolását a használt informatikai eszközükön.
Emiatt a felhasználónak engedélyeznie kell a cookie-k használatát.
Mik azok a HTTP-sütik (cookie-k)? A HTTP-sütik (angolul cookie) olyan adatok, amelyeket a weboldal
a böngészés során tárol a számítógépén vagy a mobileszközön. Ezen adatoknak köszönhetően a
webhely bizonyos ideig tárolja a beállításokat (pl.: bejelentkezési nevet, nyelvet, betűméretet és
egyéb beállításokat), ezért nem kell újra beírnia a webhely következő látogatása alkalmával vagy a
webhely böngészése során. A legtöbb nagy weboldal ezt a technológiát használja.

Hogyan használhatók a cookie-k? A cookie-kat a következő célokra lehet használni pl.: • emlékeznek
a weboldal utoljára használt szakaszára • a keresőmotor paramétereinek beállításához • a galéria
nézet beállításához • új hozzászólások kiemeléséhez internetes fórumokon • megakadályozzák a
párhuzamos anonim szavazást szavazásos versenyeken • a felhasználó bejelentkezési adatainak
tárolásához (ha a felhasználó be van jelentkezve) • harmadik féltől származó szolgáltatások
használatához, különösen a Google (Analytics, AdSense. Más szolgáltatások teljes vagy korlátozott
mértékben használhatók. Ideiglenes (session) cookie-kat használhatunk, amelyek a böngésző
bezárásakor törlődnek, valamint állandó (permanent) cookie-kat használhatunk, amelyek lejártukig a
böngészőben maradnak a bezárásuk után is. Saját cookie-kat, valamint harmadik féltől származó
cookie-kat (például Google) használhatunk. A cookie-khoz való hozzáférést a weboldalak biztosítják.
A cookie adatok nincsenek felhasználva más célokra.
A cookie-k elfogadásához való hozzájárulás bármikor visszavonható, ha törli a cookie-kat az
internetes böngészőből. A cookie-k törlésének menete a böngésző dokumentációjában található. A
cookie-k ellenőrzése: a cookie-kat saját belátása szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti, további
részletek a cookie-król: aboutcookies.org. Törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a
legtöbb böngészőt beállíthatja, hogy megakadályozza a tárolásukat.
A cookie-k tehát a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint
az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat. Fontos, hogy ezek a
cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek
elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók és az Üzemeltető közötti
folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja.
A Felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és
kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi
területeken:
belső nyilvántartásához;
a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez, testre szabásához.
A kapcsolatot a Felhasználó e-mailben, telefonon vagy közösségi oldalakon veheti fel az
Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat
kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről
készült kimutatások esetleges publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az
egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el,
illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen
Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A megadott adatok kezelése a Felhasználó általi visszavonásig van érvényben.

4. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető fér hozzá.
Személyes adatokat harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az
esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben
kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat
tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
5. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a
Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a
Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Személyes adatainak biztonságára az
Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő
jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett
adatok védelméért és biztonságáért.
6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való
jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor
a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve
az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt
vettük alapul.
7. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát
erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
8. FONTOS WEBCÍMEK
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

