
Adatvédelmi tájékoztató 
 
Általános tudnivalók 
 
A dánszentmiklósi Művelődési és Sportház, és Könyvtár ezúton 
tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében 
követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett 
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel 
kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.  
 
Személyes adatok rögzítése, feldolgozása, felhasználása 
 
Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató 
önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, 
adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten 
hozzájárul. 
 
Rendszerünk a látogatás közben bizonyos adatokat automatikusan, 
rendszer adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. 
 
     - a látogató Internet-szolgáltatója 
     - a látogató IP-címe, 
     - a látogató böngészőjének verziószáma 
     - a látogató eszközének operációs rendszere, verzió száma 
     - a látogató képernyő felbontása, színmélysége 
     - a látogató böngészőjének típusa 
     - a weboldal, amiről az oldalunkra jutott 
     - a keresőszavak, melyet elérésünkhöz használt 
 
Ezek az adatok kizárólag névtelenül kerülnek rögzítésre, 
felhasználásuk kizárólag a személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. 
 
Weboldalunk látogatása folyamán egyes szolgáltatások 
igénybevételéhez szükség lehet személyes adatok megadására (pl. név, 
e-mail cím stb.).  
Rendszerünkben rögzített, önként átadott személyes adataikat 
bizalmasan kezeljük, más célra, harmadik fél számára nem adjuk át. 
Kivételt képez, ha arról jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezik.  
 



Jelen tájékoztatóban való bármely változtatást ezen a honlapon 
nyilvánosságra hozzuk, így bármikor információt szerezhet arról, 
hogy az általunk kezelt adatokat miképpen tároljuk és kezeljük.  
 
Biztonság  
 
Művelődési és Sportház, és Könyvtár az átadott személyes adatokat 
biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket foganatosít azok védelme, 
felhasználása, módosításának megakadályozása érdekében.  
 
“Cookie-k” 
 
Weboldalunk használatának megkönnyítése céljából anonim 
látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ.  
Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak 
felismerésére nem alkalmasak.  
A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim 
látogatásazonosítókat.  
A böngészőprogram beállításával szabályozhatja a látogatásazonosító 
rögzítését, a tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja eszközéről oly 
módon, ha törli az átmeneti internet fájlokat. (További információt a 
cookie-k kezeléséről az alkalmazott böngésző Súgó menüpontjában 
találhat.)  
 
Személyes adatainak módosítása és törlése 
 
Az felhasználó kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. 
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 
bármely időpontban történő visszavonásához van joga a 
felhasználónak, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét 


