ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
I. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő elősegítse az oskola.hu oldal használatát, az érdeklődök információhoz jutását, illetve
a tanulási folyamat nyomonkövetését.

II. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a www.oskola.hu honlapon és aloldalain regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A
regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését, az ÁSZF és a jelen adatkezelési tájékoztatóban
leírtak elfogadását.

III. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy
Fictura Oktató és Szolgáltató Kft (7090 Tamási, Százszorszép u. 28.)

IV. Adatkezelés időtartama
Az érintett személy regisztrációval létrehozott jelentkezés, a jelentkező által bármikor kezdeményezhető törléséig.

V. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
Felhasználó hozzájárul:


A felhasználói és számlázási adatai, a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási
tevékenységek ellátása céljából kezelje, e célból más adatállománnyal összekapcsolja.



Előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik személy a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
rendelkezései alapján részére továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés, vagy tájékoztatás célját szolgáló
küldeményét.



Szolgáltató részére továbbíthat a Grtv. 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv.
szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt.



Szolgáltató – saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés
továbbítására - automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert, vagy előfizetői kapcsolat létrehozására
szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat.



A felhasználói adatainak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy
piackutatás céljából.

VI. Adatok megismerésére jogosultak
Fictura Oktató és Szolgáltató Kft (7090 Tamási, Százszorszép u. 28.)
valamennyi munkatársa.

VII. Érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai
1) Az érintett személy jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
2) A személyes adatot törölni kell, ha
a. kezelése jogellenes, vagy
b. azt az érintett személy kéri, vagy
c. az adatkezelés célja megszűnt, vagy
d. az adatok tárolásának határideje lejárt, vagy
e. azt a bíróság elrendelte, vagy
f. azt az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3) Az érintett személy jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása)
kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
a. az adatkezelést törvény rendelte el, vagy
b. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy jogainak megsértése esetén jogosult az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint –
az érintett személy lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

IX. Cookie-k
Az Oskola.hu oldala az Ön azonosításának érdekében kisméretű szövegfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használnak, melyek az
adott oldal első felkeresésekor, a böngészőjén keresztül, számítógépére – okostelefonjára, tabletére – kerülnek, és ott a
főszabály szerint 30 napig tárolódnak. A sütik elmentik internetes beállításait, így amikor Ön visszatér ugyanarra a honlapra –
ugyanarról az eszközről –, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon,
és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud betölteni. Böngésző programja segítségével a cookie-kal
kapcsolatos tevékenységet Ön bármikor módosíthatja, illetve meggátolhatja, de felhívjuk figyelmét, hogy sütik nélkül
előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását, esetleg az oldal teljes funkcionalitása
nem lesz elérhető az Ön számára.
Az oldalon használt cookie-k listája
Név
_ga
_gat
PHPSESSID

Leírás
A felhasználók megkülönböztetésére
szolgáló cookie
Request rate throttling
to maintain information about each
visit to the website

Időtartam
2 év
10 perc
Session cookie

Az oldalba beépített, a google analytics által használt cookie-k
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, melynek működése során a rendszer „elemzési sütiket” helyez el az Ön
böngészőjében. A sütikben rögzített adatok és a felhasználó IPcíme a Google USA szervereire kerülnek tárolásra. A Google arra
használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, azaz:
 adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel,
 ott mennyi ideig tartózkodik,
 hogyan jutott oda,
 mire kattintott rá.
Ezek alapján jelentéseket állít össze a honlap üzemeltetője – jelen esetben az Oskola.hu– számára, hogy a megrendelő
megbizonyosodhasson arról, hogy az oldal megfelel-e a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetné még hasznosabbá,
hogyan tudna azon még változatosabb felhasználói élményt nyújtani.
Hangsúlyozzuk, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során az Oskola.hu nem gyűjti, és nem tárolja
felhasználóinak nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az azonosításukra, továbbá az Oskola.hu semmilyen
körülmények között nem engedélyezi, hogy a Google ezeket saját céljaira használja, azok kizárólag összesítő statisztikák
alapjául szolgálnak.
Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy a Google Analytics jelentést készítsen weboldalunkon folytatott tevékenységéről,
kérjük, telepítse a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét, mely utasítja a rendszert, hogy ne küldjön látogatási
információt a Google számára. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott
böngészőhöz tartozó súgót!

Sütik blokkolása és törlése
Amennyibe letiltani vagy törölni szeretné a weboldalunkról származó sütiket, kérjük, informálódjon az alábbi
tájékoztatásokból, attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik:
Cookie beállítás az Internet Explorer-ben
Cookie blokkolása az Internet Explorer-ben
Cookie beállítás a Firefox-ban
Cookie blokkolása a Firefox-ban
Cookie beállítás a Chrome-ban
Cookie beállítás a Safari-ban
Tamási, 2015.03.02.

