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                ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

I. Bevezető 

A https://pcvilag.hu és https://crm.pcvilag.hu - a továbbiakban : Weblap - üzemeltetője, a BITADMIN Kft 
(Székhely: 1151 Budapest fő út 82. fszt. 2., Cégjegyzékszám: 01-09-341078, Adószám: 23579194-2-42, a 
továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a 
továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, 
melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen 
elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. 

 
Kérjük, hogy Weboldalunk használata és szolgáltatásaink megrendelése előtt, de lekésőbb a regisztráció 
jóváhagyásakor szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon 
tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! 

 
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az 
adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről. 

 

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett 
hozzájárulásán alapul. A Weblap használatával és szolgáltatásaink megrendelésével  és hírlevelünkre 
történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön 
személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak 
megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban 
felhasználja. 
 

II. Fogalom meghatározások 

A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály/rendelet: 2011. 
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: 
Infotv.). a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése: 

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 
azonosítható természetes személy. 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, 
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajttatja. 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 
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Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 
hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint 
ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. 

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, 
amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, 
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a 
továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő 
igénybevétele. 

 

Az adatkezelő, az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi: 

 a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. 

 a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem 
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

 az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek 
és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

 Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt 
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek 

 a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak 
eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

 megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

 

Társaságunk az Ön személyes adatait   

 az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges 
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, 
tároljuk és felhasználjuk.  

 egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű. 

 illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig 
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és 
biztonsága. 

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:  

Bitadmin Kft. 
1151 Budapest, Fő út 82. fszt. 2.  

 

III. Felhasználók köre 

Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybe 
vevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy. 
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IV. A kezelt személyes adatok köre 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak:  
- Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve) 

- Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám) 

- Telefonszám 

- E- mail cím 

- Azonosítók, felhasználó nevek, jelszavak, belépési kódok, 

- Rendszer szintű információk 

- Beállítások és paraméterek 

- Rendszer működési logikára vonatkozó jegyzetek 

- Tárhely szolgáltatás keretében a felhasználó által feltöltött adatok 

- Tárhely-, illetve rendszergazda szolgáltatás keretében végzett biztonsági mentés adatai 

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes 
adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.  
 

V. Hírlevél, Munkalap, Kérdőív 

Adatkezelő Felhasználó számára az elvégzett feladatokról munkalapot, kérdőívet illetve hírlevél 
elektronikus üzenetet (továbbiakban: hírlevél) küldhet. Természetes személynek, mint a hírlevelünk 
címzettjének elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján 
hírlevelet kizárólag akkor küldünk, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten 
hozzájárult, a hírlevélre feliratkozott. 

 
A kezelt adatok köre: A hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozott Felhasználó 
alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), E- mail cím, telefonszám. 

 
A felhasználás célja: Marketing tartalmú elektronikus levél küldése elektronikus úton az önkéntesen, 
kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók részére; a Felhasználók tájékoztatása 
aktualitásokról, ajánlatokról, marketing célú akciókról, továbbá tájékoztatás a Felhasználóknál végzett 
szolgáltatásokról összefoglaló munkalap útján, illetve az elvégzett feladatokhoz tartozó elégedettségi 
kérdőívek küldése a szolgáltatások javításának érdekében. 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználó fent nevesített 
személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb 
személyes adatát töröljük, és részére hírlevelet, munkalapot, kérdőívet a továbbiakban nem küldünk. 

 
A visszavonó nyilatkozat megtételére elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a 
nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. 

 
Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza: 

E-mailben: crm@pcvilag.hu 

 
Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók személyes 
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - 
adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és 
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 
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VI. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja 

Adatkezelési célok: 

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi 
igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a szolgáltatásértékesítés és 
termékértékesítés nyomon követése, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a 
Felhasználó a rendeléséről és a szolgáltatás során felmerülő rendszer paraméterekről, beállításokról 
tájékoztatást kapjon. 

 
A Weblap szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz, illetőleg személyes adatok megadásához kötött. 
A regisztrációt adatkezelő végzi és felhasználó hagyja jóvá. A szolgáltatás igénybevételével és a regisztráció 
jóváhagyásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. 
Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az 
Adatkezelő rendelkezésére. 

 

Az Adatkezelés jogalapja és módja: 
A Weblapon történő regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele folytán történő személyes 
adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. 

 
Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapon történő áru-, vagy szolgáltatás rendelés leadásával, 
regisztráció jóváhagyásával adja meg. Felhasználó regisztrációt adatkezelő végzi zárt ügyviteli 
rendszerében és Felhasználó hagyja jóvá, megerősítő elektronikus üzenet formájában Adatkezelőnek. 

  
A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi 
hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett 
hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 

 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése 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. 

 

VII. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy 

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy a BITADMIN Kft. (Székhely: 1151 
Budapest fő út 82. fszt. 2., Cégjegyzékszám: 01-09-341078, Adószám: 23579194-2-42, a továbbiakban: 
Adatkezelő), mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori 
törvényes képviselői, alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői ismerhetik meg.  

 

VIII. Az Adatkezelés időtartama 

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó 
regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblapon részletezett szolgáltatások igénybevételének 
megszűnéséig kezeli. Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételének a Felhasználó utolsó szolgáltatás 
megrendelését követő 730. napon tekinti megszűntnek. A határidő leteltével Felhasználó adatai 
Adatkezelő rendszeréből törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól azon biztonsági mentések, melyek az 
adott szolgáltatás során szükségszerűen Adatkezelő rendszerében kerülnek mentésre, mert ezen adatokat 
a tárolás megkezdésétől számítottan 60-120 napig, vagy az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig 
kezeli. 

 
Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a.) a rá vonatkozó 
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jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b.) 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. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) / 

 
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése 
érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.  

 

IX. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása  

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink 
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön 
hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.  

 

Társaságunk harmadik országba nem továbbít adatokat.  

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása 
miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket 
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 
mértékben. 

 

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói 
előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes 
adatait megismerni. 

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az 
adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, 
megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan 
felhasználástól. 

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat 
folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel ellátva tartjuk. A 
technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. 
Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes 
körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, az interneten keresztül történő adattovábbításért azonban 
nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú 
előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett 
hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek. 

 
A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások igénybe 
vételéhez szükséges, személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
személyes adatait a Társaság a termékek kiszállítását végző szállító cégek részére továbbítsa. Adatkezelő 
ilyen esetben a kiszállításhoz szükséges név, cím, telefonszám, email cím adatokat adja át a kiszállítást 
végző partnereinek. 

 

Amennyiben felhasználó a megrendelt szolgáltatásokkal olyan terméket, vagy szoftvert vásárol, melynek 
értékesítése során elengedhetetlen a személyes adatainak továbbítása úgy hozzájárulását adja a termék 
importőr, gyártó, szoftverkészítő számára történő adattovábbításhoz. Adatkezelő ilyen esetben a 



Oldal 6. / 9 

 

vásárláshoz szükséges név, cím, telefonszám, email cím adatokat adja át az importőr, gyártó, 
szoftverkészítő számára. 

 

X. „Cookie”-k 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a 
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti 
le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége 
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy 
a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen 
lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt 
bővebb tájékoztatást. 

 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első 
látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, 
terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-
központú biztonsági sütik. 

 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a 
Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.  

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek 
az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik 
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

  

Milyen sütiket alkalmazunk?  
 

Állandó vagy ideiglenes sütik 

Weboldalunk ún. „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az 
ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépén, amíg Ön el nem hagyja a web-oldalt. Az állandó sütik 
hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközén, ameddig Ön 
azokat manuálisan nem törli. 

 

Munkamenet (session) sütik 

Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző 
bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Nélkülözhetetlenek a web-oldalon történő 
navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem 
gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne. 

 

Teljesítményt biztosító sütik (analitika) 

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez 
segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használ-hatóvá tegyük a weboldalt. 
Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email 
címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik. 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ , az adatvédelemről pedig itt 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat 
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A weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák 
készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, 
AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. 

 

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói 
adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google 
Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok 
használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok 
által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. 

  

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a 
jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első 
féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k 
csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját 
cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem 
GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/ 

 

Google Analytics 

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között 
méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez 
információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a 
Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy 
új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. 

 

Google Remarketing 

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett 
a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing 
szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési 
felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot 
igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is 
megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-
kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick 
cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő 
tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására. 

 

Google AdWords konverziókövetés 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések 
hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig 
létezik, és nem gyűjt személyes adatokat. 

 

Facebook Remarketing 
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának 
növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – 
például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem 
alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző 
szoftvert azonosítják. 
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XI. Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, 
jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek 
 

Ön az adatkezelésről  

 tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől:  
- Név: Bitadmin Kft 
- Székhely: 1151 Budapest, Fő út 82. Fszt. 2. 
- Levelezési cím: 1151 Budapest, Fő út 82. Fszt. 2. 
- Telefon: +36 (1) 202-41-78, vagy +36 (30) 533-1684 
- E-mail: support@pcvilag.hu 
- Honlap: https://pcvilag.hu/elerhetoseg/ 

 kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 

 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező 
adatkezelés kivételével),  

 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), 

 Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  - Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
  - Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
  - Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410 
  - E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  - Honlap: https://naih.hu/ 

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott 
adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

 adatairól,  

 azok forrásáról,  

 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, 

 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,  

 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre 
tett intézkedéseinkről, továbbá  

 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül adjuk meg 
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk 
meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről tájékoztatással. 

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá 
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés/adatfeldolgozás céljára továbbította, kivéve 
akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét 
követő legfeljebb 30 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk 
elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről. 

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, legfeljebb 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban 
tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az 
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adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat 
zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, 
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint 
– az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi 
állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és 
a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat. 

 

XII. Jogszabályoknak való megfelelés 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak 
kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a 
vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el. 
 
Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során: 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

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

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) 

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (Grtv.) 

XIII. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az 
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a 
https://pcvilag.hu weboldalon történik. 

 

 

Kelt: Budapest, 2019.04.25 


