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Bevezetés
Ezen adatkezelési tájékoztató továbbiakban:(tájékoztató) a
www.kellegyeszkoz.hu továbbiakban:(kellegyeszkoz.hu) oldalon folytatott
tevékenységgel kapcsolatban nyújt tájékoztatást a felhasználó számára
melyet a Selicon Kft. továbbiakban:(adatkezelő) folytat. Az tájékoztató
2022.január 1-től hatályos a visszavonásáig. A tájékoztatónak az egyoldalú
megváltoztatására a Selicon Kft. fenntartja a jogot, amennyiben ezen jogával
él úgy minden érintett részére értesítést küld a módosult tájékoztatóval
kapcsolatban.

Adatkezelő
Név: Selicon Kft.
Székhely: 2030 Érd Sóskúti út 24
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-204258
A bejegyzőbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 27335446-2-13
E-mail: info@kellegyeszkoz.hu

Előfizetéssel kapcsolatos adatkezelés
• Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevétellel kapcsolatosan kezeli az
előfizető adatait.
• Adatkezelés célja: számla kiállítása, hozzáférés biztosítása a
szolgáltatáshoz.
• Adatkezelési jogalap: az érintett hozzájárulása, valamint, a feladatának
ellátásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont.
• Adatkezelés időtartama: az előfizetés időtartama.
• Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartási cím,
telefonszám, lakcím. felhasználó név.
• Adat forrása: előfizető

Az Ön személyes adataival való rendelkezést a jogorvoslati lehetőségek
fejezetben találja.

Panasszal kapcsolatos adatkezelés
• Az adatkezelő írásos úton, e-mailben vagy postai úton fogadja a
panaszokat. E-mail-ben küldött panaszokat a info@kellegyeszkoz.hu
címre tudja megküldeni. Postai úton tett panaszát a cég székhelyére
címzett levéllel tudja megtenni. A panasz kivizsgálása érdekében az
adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait a felsoroltak szerint.
• Adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása, megválaszolása és
megoldása.
• Adatkezelési jogalap: az érintett hozzájárulása, valamint, a feladatának
ellátásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont.

• Adatkezelés időtartama: panasz kivizsgálása és megválaszolása mely
az igényérvényesítés ideje, az általános elévülési idő 5 (öt) év.
• Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartási cím,
telefonszám, lakcím. További minden olyan adat, amelyet a panaszos a
panaszában megfogalmazott. Amennyiben meghatalmazott útján kíván
eljárni úgy meghatalmazott vezetékneve, keresztneve, születési helye
ideje, valamint anyja neve.
• Adat forrása: panaszos.
Az Ön személyes adataival való rendelkezést a jogorvoslati lehetőségek
fejezetben találja.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig vagy az előfizetés
időtartamáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
következményei
Az adatkezelő nem tudja fogadni az előfizető előfizetési szándékát.
Amennyiben előfizetés tartama alatt kerül visszavonásra az adatkezelés úgy
az adatkezelő nem tudja a továbbiakban garantálni a szolgáltatásához való
hozzáférést így az előfizető fiókja törlésre kerül.

A kellegyeszkoz.hu naplózása
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A honlap html kódja Selicon Kft.-től független, külső szerverről érkező és
külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere
közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk
látogatóink figyelmét, hogy a hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre
történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen
kommunikáció miatt felhasználói adatokat többek között IP cím, böngésző,
operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és
a látogatás időpontja képesek gyűjteni.

A vizsgautvonalak.hu honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak
független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics
szervere végzi. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít
meg a www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő
a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes
felvilágosítást

Google Analytics
A Google Analytics rendszerhasználata
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a
látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat”
– egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai
eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve
ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a
látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire
kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat,
hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze
ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet
használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A cookie-k telepítésének megakadályozása
A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő
beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal
bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A
weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google
feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából
eredő adatokat.
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját
informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától
függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései,
általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az
Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat
engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

A Google Analytics tiltása
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést
készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó
böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics
JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek
látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik
telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem
vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google
Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és
telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és
eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz
tartozó súgót.
Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal
kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb
tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Közösségi oldalak
Jogorvoslati lehetőségek
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Selicon Kft. annak érdekében megfelelő intézkedéseket
hoz, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a
GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34.
cikk szerinti minden egyes tájékoztatást összefoglalt, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, egyértelműen közérthetően és világos
formában megfogalmazva nyújtsa.

Visszavonásának joga
Az érintett felhatalmazó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
mindenféle következmény nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Helyesbítéshez való joga
Az érintett kérheti az adatkezelőt az általa kezelt rá vonatkozó és eseteként
pontatlan személyes adatok helyesbítését kijavítását, és helyenként hiányos
adatok kijavítását.

Törléshez való jog
Az érintett a lentebb említett indokok valamelyikének fennállása esetén
jogosult arra, hogy kérésére a Selicon Kft. indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat

Törlés lehetséges okai
• Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
• A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatmódosítás, törlés
• A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi
elérhetőségeken lehet kezdeményezni: e-mailben az
info@vizsgautvonalak.hu címen, továbbá levelezési címünkre küldött
levélben postai úton Selicon Kft. 2030 Érd Sóskúti út 24. (tértivevényes
levélben).

Adattovábbítási tájékoztató
Tudomásul veszem, hogy a Selicon Kft. 2030 Érd Sóskúti út 24. adatkezelő
által a www.kellegyeszkoz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi
személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó

részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
bankkártyaadatok, név, számlázási cím/adatok. Az adatfeldolgozó által
végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Cégadatok:
Név: Selicon Kft.
Székhely: 2030 Érd Sóskúti út 24
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-204258
A bejegyzőbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 27335446-2-13
E-mail: info@kellegyeszkoz.hu

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

