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Adatkezelési szabályzat
A Webcapital Kft. tájékoztatja a webcapital.dev oldalon érdeklődőket az általa kezelt személyes
adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme
érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és azok
gyakorlásának módjáról.
Érvényes: 2020.03.01-től.

1. Az adatkezelő adatai
Webcapital Kft. – webcapital.dev
7632, Pécs, Rákóczi út 35-37.
Cégjegyzékszám: 02-09-082068
Nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 7632, Pécs, Rákóczi út 35-37.
Adószám: 25495348-2-02

2. Az adatkezelő elérhetőségei
contact@webcapital.dev

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4. A kezelt adatok köre
A Webcapital Kft. az alábbi oldalak böngészése során csak anoním adatokat kezel, amelyekkel csak a
látogatók szokásai mérhetők, javítják a látogatói élményt. Ezek sütik segítségével kerülnek azonosításra.
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5. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek
A böngészés során a tárolt adatokhoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai,
vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz
szükséges mértékig férhetnek hozzá.

6. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A sütik tárolási idejéről alább olvashat.

7. Szerzői jogok
A Webcapital Kft. weboldala, az azon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és
információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll. Ezek felhasználása szigorúan tilos.

8. Az érintettek jogai
A látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Webcapital Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A
tárolt adatok törlését a látogatók a contact@webcapital.dev email címre megküldött levélben kérhetik.
A Webcapital Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Sütik kezelése
A Webcapital Kft. honlapjának (webcapital.dev) megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett
adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt több nagy webhely és
internetszolgáltató is teszi.

9. 1. Mik azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve
mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és
személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor
honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
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9.2. Mire használjuk a webcapital.dev webhelyeken a sütiket?
A Webcapital Kft. weboldala (webcapital.dev) is alkalmaz sütiket. Az alábbiakban részletezzük a
különféle sütik célját és jellemzőit. Session süti (SESSIONID) - Célja: a webcapital.dev oldal egyes,
felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása (például oldal nyelve).
A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez
segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a
weboldalakat. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevét
és e-mail címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely
alapján nem tudjuk Önt azonosítani.
További információk a Google sütijeiről:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban
lényegesen javítják a felhasználói élményt.
Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal
egyes elemei nem fognak megfelelően működni.
A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket
kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

9.3. Sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az
ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a
számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.
Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra,
manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások
és funkciók esetleg nem működnek.

10. Jogorvoslat
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta
cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
törvényszéken.
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