
Adatvédelmi nyilatkozat 

Jelen dokumentum a https://meglepetesekhelyett.hu webhely (továbbiakban: Webhely) 
adatvédelmi irányelveit és szabályait tartalmazza. Az Adatvédelmi Nyilatkozat a hatályos 
magyarországi törvények és a GDPR előírásai alapján készült. 

Amennyiben ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, egy a meglepetesekhelyett.hu-tól különböző 
webhelyen találtad, ez azt jelenti, hogy a nyilatkozatot illetéktelenül lemásolták. Ebben az 
esetben a tartalmáért a meglepetesekhelyett.hu üzemeltetői felelősséget nem vállalnak. 

Milyen adatokat gyűjtünk? 

Kapcsolati Űrlap 

A kapcsolati űrlapon megadott adatokat (név, email cím, űrlap tartalma) adatbázisunkban 
letároljuk határozatlan ideig a későbbi könnyebb visszakereshetőség érdekében. A letárolt 
adatokat a felhasználó kérésére töröljük a Webhely adatbázisából. 

Más weboldalakról beillesztett tartalom 

A webhely aloldalai tartalmazhatnak más weboldalakról beillesztett tartalmat (videók, 
képek, térképek, közösségi widget-ek, stb.). Ezek a tartalmak úgy viselkednek a webhelyen, 
mintha a látogató ezt a külső weboldalt látogatná meg közvetlenül. 

Ezen külső weboldalak gyűjthetnek adatokat rólad, használhatnak cookie-kat, harmadik fél 
által szolgáltatott követőkódokat és figyelhetik, hogyan használod ezt a beépített tartalmat. 
Ebbe beleértendő az is, amilyen adatokat egyébként is gyűjtene rólad a beépülő tartalmat 
szolgáltató weboldal, amennyiben be vagy náluk jelentkezve. 

Analitika 

A Webhely a Google Analytics szoftver segítségével adatokat gyűjt arról, hogyan használod 
magát a webhelyet, milyen oldalakat látogatsz és milyen interakciókat hajtasz végre az 
oldalainkon. Ezeket az adatokat anonim módon gyűjtjük, úgy, hogy általuk nem 
beazonosítható, hogy pontosan mely személy hajtotta végre a kérdéses interakciókat. 

Az analitikai adatok gyűjtésének a célja az, hogy jobban megértsük, látogatóink hogyan 
használják a webhelyet, ezáltal a későbbi fejlesztéseket célirányosan az ő felhasználói 
szokásaiknak megfelelően tudjuk továbbfejleszteni.  

A Google által alkalmazott cookie-król, adatgyűjtési módokról bővebben tájékozódhatsz itt: 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu


Milyen jogaid vannak az adataid felett 

Kérésedre törlünk minden személyes adatot, amit rólad tárolunk. Ebbe a törlésbe nem 
tartoznak bele mindazon adatok, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy adatbiztonsági 
kötelességünk megtartani. 

A Szolgáltató (adatkezelő) adatai 

• A webhely üzemeltetője: FB Jegyző Kft. 
• Székhelye: 1064 Budapest Vörösmarty utca 73. 
• Adószáma: 23922877-2-42 
• Email címe: farago.ilona@meglepetesekhelyett.hu 

Adatkezelő: 

• Faragó Ilona 

A tárhely szolgáltató adatai: 

• Neve: DotRoll Kft. 
• Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 
• Adószáma: 13962982-2-42 
• Weboldala: https: https://dotroll.com/hu 
• Telefonszáma: +36 - 1 - 432 - 3232 
• Adatvédelmi Tájékoztatója: https://dotroll.com/adatkezelesi-szabalyzat_dotroll.pdf 

 

Hogyan védjük az adataidat 

A Webhely minden olyan műveletet, amelyet a külvilággal folytat, titkosított, HTTPS csatorna 
használatával végzi. Adatbázisunk jelszóval védett és a benne tárolt adatok a kor 
követelményeinek megfelelő technológiákkal vannak védve. 

Mit teszünk adatvesztés, adatlopás esetén 

A GDPR szabályozásának megfelelően, amennyiben adatvesztés vagy adatlopás történt a 
webhelyen és az a Szolgáltató tudomására jut, azt 72 órán belül a Szolgáltató bejelenti a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé. 
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