ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal
kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Weltweit Kft kijelölt munkatársához az alábbi
elérhetőségeken keresztül:
Weltweit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kis Gömb u. 4
1135 Budapest
iroda@weltweit.hu
+36 1 450 0287
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Weltweit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető: Szegner István
Kis Gömb u 4
1135 Budapest
Tel.: +36 1 450 0287
iroda@weltweit.hu
(a továbbiakban: Weltweit Kft) jár el az adatkezelés valamennyi folyamatát illetően (pl.
adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás) a törvényi előírások szerint. Az alábbi nyilatkozat
áttekintést nyújt Önnek arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjt a Weltweit Kft, azokat
hogyan használja és továbbítja, milyen biztonsági intézkedéseket tesz az adatainak védelme
érdekében, valamint arról, hogy Ön a jogait hogyan gyakorolhatja.

§ 1 A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és tárolása
Amennyiben Ön a Weltweit Kft által kínált online ajánlatokat veszi igénybe, az különféle
adatokat gyűjt Önről, részben úgynevezett személyes adatokat. Ezek olyan információk,
amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett
személy) vonatkoznak.
1. A Weltweit Kft weboldalainak felkeresése általánosságban
Amikor felkeresi a Weltweit Kft weboldalait (technikai szükségszerűség miatt), Ön továbbítja
internetes böngészőjének adatait a mi webszerverünk részére. Az Ön internetböngészője és a
mi webszerverünk közötti kommunikációhoz szükséges aktív kapcsolat során az alábbi adatok
kerülnek rögzítésre:
A megkeresés dátuma, időpontja
A kért adatok neve
Az oldal, ahonnan az adatokat kérték
Hozzáférési állapot (továbbított adatok, nem elérhető adatok stb.)
Az alkalmazott böngésző és operációs rendszer
Annak a számítógépnek a teljes IP-címe, amelyről a kérés érkezett
Továbbított adatmennyiség

Technikai biztonsági okokból, így különösen a webszerverünk elleni támadások elhárítása
céljából ezeket az adatokat rövid ideig tároljuk. Ezen adatok alapján az egyes személyek
azonosítása nem lehetséges. A tárolás jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 6.§ (b).
További személyes adatok csak akkor kerülnek gyűjtésre, ha azt Ön önként rendelkezésre
bocsátja, például egy megkeresés vagy regisztráció során. Az érintett területtől függően a
Weltweit Kft az Ön által megadott személyes adatokat az Ön megkereséseinek
megválaszolásához használja fel, valamint a megrendelés teljesítése és a weboldalak technikai
adminisztrációjának céljából. A felhasználás az egyes területeken a következőképpen történik:
2. Kapcsolatfelvételi űrlap
Amennyiben Ön a Weltweit Kft weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének
segítségével lép kapcsolatba a Weltweit Kft-vel, az Ön által megadott adatok tárolásra
kerülnek annak érdekében, hogy üzenetét a megfelelő személynek továbbíthassuk. Ez az
általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontjának megfelelően történik annak érdekében,
hogy kérelme feldolgozásra kerüljön.
Megőrzési idő teljesítéséhez szükséges meghosszabbított tárolás az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikk c) pontja szerint történik.
3. Hírlevél
A Weltweit Kft e-mailes formában érkező hírlevelét e-mail címmel regisztrálva rendelheti
meg, ahhoz kifejezett beleegyezését adva a következő szöveg melletti jelölőnégyzetre való
kattintással:
„Feliratkozás hírlevélre”
Az Ön beleegyezése után a Weltweit Kft e-mail címét a hírlevél címzetti elérhetőségként
használja, amelyben rendszeresen tájékoztatja Önt az aktuális termékekről, fejlesztésekről. Ez
az adatkezelési tevékenység az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja alapján az Ön
hozzájárulásával történik. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat.

§ 2 A személyes adatok továbbítása és törlése
1. A Weltweit Kft weboldalának felkeresése
A Weltweit Kft weboldalainak egyszerű felkeresése alkalmával tárolt adatok (1. §) nem
kerülnek továbbításra harmadik fél részére.
2. Kapcsolatfelvételi űrlap
Amennyiben az oldal kapcsolatfelvételi űrlapját használta, az üzenetet és az ahhoz kapcsolódó
adatokat a cégen belül a megfelelő kapcsolattartóhoz továbbítjuk. Azon adatai továbbítására,
amelyeket Ön a Weltweit Kft online kapcsolatfelvételi űrlapján megadott, harmadik
személyek részére nem kerül sor, amennyiben mégis, akkor arról Önt külön tájékoztatják.
3. Piackutatás

A Weltweit Kft weboldalairól a piackutatás céljából gyűjtött valamennyi adatot kizárólag a
Weltweit Kft belső céljaira használják, és nem továbbítják harmadik fél részére. Törlik
azokat, amennyiben az adatok ismerete már nem szükséges a piackutatáshoz.
4. Hírlevél
A hírlevél regisztrációjához megadott e-mail cím nem kerül harmadik fél részére továbbításra.
Ha már nem szeretne a továbbiakban hírlevelet kapni (§ 5., 3.), az e-mail címét töröljük a
listáról.
5. Adattovábbítás a hatóságok és más állami intézmények részére
Az adatoknak a Weltweit Kft-n kívüli harmadik fél részére történő továbbítása csak akkor
történik meg, ha az illetékes hatóság vagy állami intézmény egyedi esetekben elrendeli a
kiadást, mivel ekkor a Weltweit Kft erre köteles.

§ 3 Biztonsági figyelmeztetés
1. Általános technikai és szervezési intézkedések
A Weltweit Kft számos biztonsági intézkedést tett a személyes adatok megfelelő mértékű és
nagyságrendű védelme érdekében.
A Weltweit Kft által tárolt valamennyi adat védelmét fizikai, technikai és eljárási
intézkedésekkel biztosítjuk, amelyek a speciálisan erre feljogosított személy hozzáférésére
korlátozzák az információkhoz való hozzájutás lehetőségét, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal
összhangban.
A Weltweit Kft weboldalak egy szoftveres tűzfal mögött kerültek elhelyezésre, amely
megakadályozza az internethez csatlakozó egyéb hálózatokhoz való hozzáférést. Ezen kívül
kizárólag olyan alkalmazottak férhetnek hozzá személyes információhoz, akiknek szüksége
van ezekre egy-egy adott feladat végrehajtásához. Ezek az alkalmazottak az Ön adatait
bizalmasan kezelik.

4 § Sütik / Viselkedésalapú reklám
A Multimédia-törvény (Telemediengesetz) 15. § (3) bek. szerint a Weltweit Kft felhasználói
profilokat hoz létre reklámozás, piackutatás vagy a Weltweit Kft weboldalainak igény szerinti
átformálásához, feltéve, hogy a felhasználó azt nem kifogásolja.
1. A sütik használata
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az
egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy
titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön

azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes
cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön
hozzájárulása.
2. Google Analytics Cookie
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A
szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a
weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a
látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A
webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az
előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy
relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google
Keresésben) és szerte az interneten.
3. Mobil verzió, design cookie:
Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

§ 5 Az Ön jogai
1. Tájékoztatás
Önnek bármikor jogában áll az Ön személye tekintetében feldolgozott adatok, az adatok
eredetének, az átvevőknek, valamint az adatfeldolgozás céljának megismerése. Ebben az
esetben, kérjük, forduljon a Weltweit Kft kijelölt munkatársához.
2. Tiltakozás (piackutatás)
Ön bármikor tiltakozhat az adatok jövőbeni kezelése ellen az általános adatvédelmi rendelet
21. cikke szerint. A kifogás különösen a közvetlen marketingcélú feldolgozás miatt történhet.
Kérjük, küldjön rövid e-mailt az iroda@weltweit.hu címre (ennek nem szükséges indoklást
tartalmaznia).
3. A hozzájárulás visszavonása (pl. hírlevélküldés)
A személyes adatoknak a Weltweit Kft által történő felhasználásához adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, például a Weltweit Kft hírlevélküldésére vonatkozóan. Amennyiben

szeretné visszavonni a hozzájárulását a hírlevél fogadásához, kérjük, kattintson a "leiratkozás
a hírlevélről" linkre a kapott hírlevél alján. Egyéb esetekben forduljon az Weltweit
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megbízott munkatársához.
4. Az Ön további jogai
Önnek joga van személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés
korlátozásához, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok jövőbeni kezelése ellen, továbbá joga
van az adathordozhatósághoz.
Önnek mint érintettnek, jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen
tartózkodási helye, foglalkozása vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban,
bármilyen más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, ha Ön úgy gondolja,
hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelése sérti az adatvédelmi szabályokat.
5. Illetékes felügyeleti hatóság
Személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos panaszok esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

§ 6 Elérhetőség / Adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal
kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Weltweit Kft adatvédelmi tisztviselőjéhez:
Weltweit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kis Gömb utca 4
1135 Budapest
iroda@weltweit.hu

