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Funkcionális cookie-k használata a weboldalon
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő
Az adatkezelő neve
Az adatkezelő címe
Az adatkezelő elérhetőségei
Adatvédelmi tisztségviselő
neve (ha van)
Adatvédelmi tisztségviselő
elérhetőségei

e-mail
telefon
honlap

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
7626 Pécs, Búza tér 8.
pvh@pvh.hu
72 / 801-801
www.pvh.hu
Crosssec Solutions Kft.
gdpr@crosssec.com

2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat
Cookie azonosító, IP cím

Az adatkezelés célja
Weboldal működéséhez feltétlenül
szükséges technikai kódok
elhelyezése a felhasználó
böngészőjében.
Ha a látogató nem fogadja el ezeket
sütiket, akkor a honlap, illetve annak
egyes részei nem, vagy hibásan
jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a
honlap használatát.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő jogos érdeke
(Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f.)

Mi a cookie?
A cookie-k kis méretű, betűket és számokat, központozást és egyéb, technikai karaktereket tartalmazó fájlok, amelyek
egyes weboldalak látogatásakor kerülnek tárolásra eszközén (számítógép, mobiltelefon, tablet, okos TV stb.). Ezek
olyan, a weboldalak felhasználását segítő informatikai adatok, melyeket a webszerver küld a felhasználó böngészőjének,
a felhasználó eszközén tárolódnak, és a böngésző visszaküldi a szervernek minden az afelé irányított kérés alkalmával.
Nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat és nem férnek hozzá a felhasználó
merevlemezének adataihoz sem.
A cookie-k általában a következőket tartalmazzák: domain névet, amire érvényes, a tárolási időtartamot és a tárolt
értéket. Többek között a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését teszi lehetővé, így a látogató
igényeihez igazított tartalom megjelenését, illetve az alapvető böngészési funkciókat, - pl. összefüggő munkamenetek
biztosítása - segítik elő. A felhasználó anonimitása mellett látogatottsági statisztikák elkészítését is támogatják.
A cookiekban nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény növelése érdekében
használunk olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például segítenek nekünk a hibák
beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjuk határozni azon érdekes, kapcsolódó termékek körét,
amelyekre szeretnénk felhívni figyelmét a honlapunk böngészése során.
A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k, valamint az anonim látogatottsági statisztikákat támogató sütik
már az első látogatás során betöltődnek. Ezt a felhasználó nem tudja befolyásolni.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Válasz
Igen
Nem

Lehetőség

Profilalkotás rövid, érthető leírása

x

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Válasz
Lehetőség
Automatizmus rövid, érthető leírása
Igen
Nem
x
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

A kezelt személyes adatok forrása:
Az érintett

Az adatok továbbításra kerülnek:
Kategória
Adatfeldolgozók
(az adatkezelési
műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatokat
végzők)
Címzettek

Válasz

Cégnév, székhely, tevékenység
A PVH honlapját fejlesztő szervezet (Az aktuális listáról érdeklődjön az
Adatkezelőnél!)

x

Ügyvédi tevékenységet végzők (eseti megbízás alapján)
x

Harmadik (EU-n
kívüli) országba
Az aktuális adatfeldolgozókról és címzettekről az alábbi elérhetőségeken kérhet további információt:
Dr. Réger Janka, jogi előadó
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
H-7626 Pécs, Búza tér 8/B.
Tel.: +36 72 801 779
Mobil: +36 30 299-3643
E-mail: reger.janka@pvh.hu

Közös adatkezelés történik:
Válasz
Igen
Nem

Lehetőség

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

x

Közös adatkezelő neve

Székhelye

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés korlátozása
Adatbiztonsági intézkedés

Nem releváns
Nem releváns

3. Az Érintett jogai:
A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat
Tiltakozáshoz való jog - Amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését
Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére,
az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes
adatokat
Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat
manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt
alkalmazott

4. Panasz benyújtása
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Név
Székhely
Postacím
Email
Telefon
Fax
Honlap

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1363 Budapest, Pf.9.
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
http://naih.hu

5. Bírósági jogorvoslat
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha
az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az
adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi
jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS
1. Adatkezelés megkezdése előtt szükséges az Érintettet tájékoztatni az adatkezelésről.
2. Kérésre szükséges az Érintett részére átadni az adatkezelési tájékoztatót.
3. Elfogadó nyilatkozat kitöltetése az Érintettel.
4. Elfogadó nyilatkozat hozzáfűzése a többi dokumentumhoz.
5. Az adatkezelés elfogadása utólag nem visszavonható.
6. Amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy az Érintett kizárandó az adott folyamatból.

