
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

Készült az atlashungary.hu (a továbbiakban honlap) információs oldalak részére, a látogatók 
számára. 

Adatkezelő: Cesal Slovakia S.r.o. (a továbbiakban szolgáltató). 
Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510, telefon: +36-

1/789-2789, e-mail: support@tarhely.eu, weblap: tarhely.eu) 
 

Általános jogi közlemény 
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) tartalmazza a honlap személyes adatok 

kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A weboldal 
használatával, az azon történő böngészéssel a látogatók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit, 
amely folyamatosan elérhető a honlap felületén. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen 
közlemény megváltoztatására. A szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény 
tartalmát. Amennyiben a látogatónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem 
egyértelmű kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A szolgáltató elkötelezett a 
szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából 
eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
Adatkezelési alapelvek 

A szolgáltató számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak 
tartja a látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató jelen 
weboldalakon semmilyen személyes adatot nem kezel. Ezen oldalak látogatása során semmilyen 
bizalmas adatot nem gyűjtünk a látogatóról. Weboldalaink nem használnak cookie-kat. 

A szolgáltató jelen oldalakon adatkezelést nem végez! 
Jelen nyilatkozat csak a szolgáltató által működtetett, az atlashungary.hu domain név mögött 

létező honlapra vonatkozik. 
 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése 
A honlap látogatása során a tárhely szolgáltató rögzítheti a felhasználók IP címét, melyből 

bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzítheti az operációs 
rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldalak címét. Ennek elsősorban technikai jellegű célja 
van. Ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén keressék tárhely szolgáltatónkat. 

 
 

Hírlevél 
A szolgáltatásban hírlevél küldés nincs, így ettől a szolgáltatástól hírleveleket nem fog kapni a 

látogató. Ha mégis ilyen levél érkezne, akkor kérjük, azonnal jelezze kollégáink felé, hogy a 
szükséges lépéseket meg tudják tenni. Ilyen csak hamisított feladójú levelek esetén fordulhat elő. 

 
Záró rendelkezések 

A szolgáltató adatait teljeskörűen megtalálja az „Kapcsolat” oldalon. Ha a látogató úgy érzi, hogy a 
szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el. 

 
 
Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 19. 
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