A superstar.pictures weboldal adatvédelmi
szabályzata
Jelen szabályzat Takács László egyéni vállalkozó (8483 Somlószőlős Somlói u. 4,
Nyilvántartási szám: 50659874) által üzemeltetett, http://superstar.pictures internet címen
elérhető weboldal (a továbbiakban Weblap) szolgáltatásainak igénybe vételének adatvédelmi
szabályait tartalmazza.
1.) A superstar.pictures adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az 1992.évi LXIII. törvény (a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénnyel.
Internet-Felhasználók Védelme:
a., A Weblap a felhasználó hozzájárulása nélkül nem gyűjt semmiféle személyes, vagy
személyére utaló adatot. A felhasználó neve, címe stb. ismeretlen marad. A felhasználó
számítógépével kapcsolatban gyűjtött technikai adatok a következők: operációs rendszer,
böngésző típusa, képernyőfelbontás és IP címeken alapuló földrajzi meghatározás.
b., A Weblap nem integrálja az elemzések során szerzett adatait semmiféle külső adatbázissal,
amely tartalmaz személyes, vagy személyre utaló adatot.
2.) Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, mikor a
http://superstar.pictures honlapon kitöltötte a kapcsolati űrlapot.
3.) Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.) A kezelt adatok köre
Kötelezően megadott adatok:
- név
- email cím
5.) Cookiek (sütik)
A Weboldal oldalainak elemzése során cookie-technológiát alkalmaz. A cookie
véletlenszerűen generált karakterek sorozatát tartalmazza. A cookie-technológiának
köszönhetően lehetőség nyílik a következőkre: beazonosítani az internet-felhasználó által
használt böngészőt, megkülönböztetni az új és visszatérő látogatókat (cookie-kat), az egymást
követő oldalletöltéseket látogatásokként csoportosítani, rangsorolni az operációs rendszereket
stb.
A Weblap látogatója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve
kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön
számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz,
hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából
felhasználja.
Amennyiben nem engedélyezi, hogy beazonosítsuk a böngészőjéhez tartozó forgalmat, akkor
azt minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a

letiltani. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni
kihasználni az adott Weblap összes funkcióját. A cookie-k kezelésére általában a böngészők
eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.
Néhány a legelterjedtebb böngészők cookie beállításaival foglalkozó link:
https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
6.) Google analitika
Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai
szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén
elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának
elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve
az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google
ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon
végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő
összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá
átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő,
vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A
Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője
megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban
felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes
funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a
fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.
Az Ön IP-címének Google Analytics általi vizsgálatát és használatát bármikor megtilthatja a
jövőre nézve is. Részletes információk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
7.) Kapcsolati űrlap adatszolgáltatása
A látogató önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében
az adatkezelés célja, hogy gyorsan, egyszerűen választ kapjon kérdésére az érdeklődő. A
Weblap az önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az
adatokat harmadik félnek nem adja át.
A Kapcsolati űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően
kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja
elküldeni a levelet. Az adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a látogató
nem kezdeményezi. Azáltal, hogy a felhasználó kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul
megadott adatai feldolgozásához.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
8.) Facebook közösségi média pluginok
Oldalaink a facebook.com közösségi média plugineket használják, ezek üzemeltetője a
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. A pluginok a Facebook
logójáról vagy a „Facebook Social Plugin” szövegről ismerhetők fel. Ha Ön pl. rákattint a
„Tetszik” gombra vagy megjegyzést fűz hozzá, akkor az Ön böngészője közvetlenül átadja a
megfelelő információt a Facebook számára, ott pedig mentésre kerül. A személyes adatainak

Facebook általi használatáról, valamint ez Ön ilyen irányú jogairól szóló részleteket kérjük,
tekintse meg a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában: http://www.facebook.com/policy.php
Ha nem szeretné, hogy a Facebook az oldalainkon keresztül Önről adatokat gyűjtsön,
oldalaink felkeresése előtt jelentkezzen ki a Facebook rendszeréből.
9.) Átadás harmadik fél számára
A személyes adatokat nem adjuk át harmadik fél számára.
10.) Jogorvoslat
Az a látogató, aki úgy érzi, hogy a Weblap megsértette személyes adatai védelméhez való
jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos
segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes
jogszabályi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza Ha a regisztrált felhasználó
nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári
bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt
olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

11.) További, a szolgáltatások igénybe vételéhez esetlegesen szükséges adatok, a szerződés
részei, ez papíron történik, kezelése az ott leírt feltételek mellett valósul meg, melynek
elfogadását aláírásával hitelesíti.

