Adatvédelmi tájékoztató

Az ITAMOL Innovációs Kft., mint az ITAMOL Magánnyomozó Iroda tiszteletben tartja
személyek magánszféráját, elkötelezett a személyes adatvédelem tekintetében.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011, évi CXII. törvény
értelmében az ITAMOL Magánnyomozó Iroda mindent megtesz az üzleti- és magántitok
védelme érdekében.
Az ITAMOL Magánnyomozó Iroda weblapján megtalálható tartalmak az általános
tájékoztatást szolgálják, a szakmai tevékenységünk tekintetében, tanácsadásnak nem
minősül. A weblap tartalmához kizárólagosan az ITAMOL Innovációs Kft. tulajdonosai férnek
hozzá, mint adatkezelők, fejlesztéséről és üzemeltetéséről maguk gondoskodnak.
Az ITAMOL Innovációs Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató nyilatkozat
tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a
változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.
Az adatkezelő, mint az ITAMOL Innovációs Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan, diszkréten,
törvényesen kezeli, és megtesz minden intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Az ITAMOL Magánnyomozó Iroda ügyfelei részére tanácsadás és magánnyomozással
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, amelyről a weblap általános tájékoztatást ad.

1.Az adatkezelő, a weboldal üzemeltetője, fejlesztője
ITAMOL Innovációs Kft.
Székhely: 1027 Budapest, II. ker. Horvát u. 14-24.
Cégjegyzékszám: 01-09-934741
Adószám: 12446234-2-41
Weblap: itamolmagannyomozo.hu, itamolmagannyomozas.hu
Ügyvezető: Molnár Gábor
Postacím: 1027 Budapest, II. ker. Horvát u. 14-24.
Telefon: +36 30/954 5712, +36 1/400 8081
E-mail: info@itamol.hu
A weboldal tárhelyszolgáltatója:
DiMA.hu Kft.
4032 Debrecen, Békessy B. u. 9/C. 3/10.
Adószám: 14079665-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014017

2.Az adatkezelés célja és felhasználása, időtartama
Az ITAMOL Magánnyomozó Iroda weblapján a tevékenységekről és szolgáltatásokról tájékozódhat.
Nem kérünk regisztrációt a weboldal olvasásához, szívesen vesszük, hogy Ön tájékozódik szakmai
tevékenységünkről. Hírlevél küldő rendszert nem működtetünk.
Napi rendszerességgel nem frissítjük a honlapot, ezért általános tájékoztatásként szolgálnak a
felhasználó részére.
Kizárjuk a felelősségünket a weboldal használata során keletkezett bekövetkező károkért,
veszteségekért, amelyért a látogató használhatatlan állapotban lévő technikai eszközök, vagy azok
üzemzavara, működése közben keletkeznek, vagy rendszerhibákból, esetleges számítógépes vírusokat
tartalmazó eszközök használatából erednek. Jelen honlapra más jellegű weblapok linkjei is
mutathatnak, így az ezeken tartalmazó bármilyen információ forrásokért, információ tartalmakért
semmilyen nemű felelősséget nem vállalunk.
A weblapon található adatokat az ITAMOL Innovációs Kft. addig gyűjti, míg a látogató-felhasználó a
hozzájárulását vissza nem vonja, vagy a meghatározott idő nem jár le. E tájékoztatóban fel nem sorolt
adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Az ITAMOL Innovációs Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a)
b)
c)
d)

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az ITAMOL Innovációs Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az
ITAMOL
Innovációs
Kft.
az
adatkezelés
során
megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, ha a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá
tudjon férni a kívánt információhoz.

3.Jogi nyilatkozat
Az itamolmagannyomozo.hu (továbbá itamolmagannyomozas.hu) weboldal látogatásával
elfogadottnak és tudomásul vételnek tekintjük, hogy Ön a honlapokon található tájékoztató anyagokat
olvassa.
Az általunk működtett, üzemeltetett fenti honlapok az ITAMOL Innovációs Kft., mint ITAMOL
Magánnyomozó Iroda kizárólagos tulajdonát képezi és védelem alatt áll, a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény értelmében. Így a honlapokon fellelhető összes tartalom (szöveges, képi
megjelenítés, elrendezés, design) is.

A fenti honlapok oldalain található összes tartalom az ITAMOL Innovációs Kft. előzetes hozzájárulásával
vehetők át, illeszthetők be, használhatók fel.

4.Sütik (cookie-k) használata
Azok az weboldalak, amelyek az Európai Unió területén belül működnek, sütik, - másnéven cookie-k -,
használata kötelező az EU GDPR rendelete alapján. Így a számítógépén vagy egyéb más technikai
eszközén, amely internetes használatra alkalmas, az Ön hozzájárulását kell kérni. A cookie-k a weblap
használatának minőségét biztosítják, a szerver és az Ön eszköze között, a biztonságos kommunikáció
érdekében, a felhasználói élmény és a statisztikai célok miatt.
Mi az a cookie és miért van rá szükség?
A cookie egy kisméretű adattároló elem, amiben a weboldal bizonyos – a klienshez kifejezetten kötődő
– információt tárol.
Rengeteg minden nem működik egy weboldalon cookie-k nélkül:


online fizetés



webáruházak kosárrendszerei



bármiféle belépés (ide értve a Facebook, Google.. etc logint, vagy egy blogon a hozzászólás
céljából való belépést)



videó site-ok beállításai



bizonyos esetben a mobil és az asztali verzió közötti váltás



stb.

Lehetővé teszik továbbá, hogy felismerje a weboldal a böngészőt, és így például alkalmazkodjon a
mobil, illetve asztali megjelenéshez, illetve a kettő közötti átmenet biztosításában is szerepe lehet.
A cookie-k ezen kívül lehetőséget biztosítanak a weboldal tulajdonosának, hogy nyomon kövesse a
látogatási folyamatokat, és így a látogatási szokásokat figyelembe véve fejleszthesse az oldal tartalmát.
Ezek az információk veszélyt nem hordoznak, viszont hozzájárulnak az Ön által látogatott weboldal
fejlődéséhez.
Amennyiben az oldal Google Analyticset használ, alapból cookie-k jönnek létre a számítógépén. Az
Analytics adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját itt éri el:
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu
Amennyiben az oldal Adsense-t használ, az ahhoz kapcsolódó tájékoztató itt érhető el:
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
A Facebook szintén használhat Cookie-kat abban az esetben, hogyha az oldalon bármilyen Facebook
plugin használatban van, vagy Like gomb van beépítve. Erről részletek:
https://www.facebook.com/help/206635839404055

Cookie típusok jellemzői

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k
Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására - például belépés, webshop kosár... stb.
A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Teljesítmény cookie-k
Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes
azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor
felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a
weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják.

Reklámcélú cookie-k
Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és érdeklődéséhez
igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok jelennek meg. (lásd
például Adwords)

A cookie használata
Cookie-kat a weblapok oldalai 20 éve használnak, csak eddig nem értesült róla. Nélkülük a weboldalok
funkcionalitásának nagyrészét nem lehetne biztosítani. Amennyiben eddig nem volt ezzel problémája,
jó esetben a jövőben sem várható. Az EU-s szabályozás megköveteli, hogy a weboldal tulajdonos
figyelmeztesse a látogatót a Cookie használatára, ugyanakkor semmivel sem lett veszélyesebb a
cookie-k használata, mint ezelőtt bármikor.
Cookiek nélkül nem biztosítható a web számtalan szolgáltatása, így szinte nincs weboldal, ami ne
használná őket így vagy úgy. Az esetek nagyrészében a cookiek semmilyen kritikus személyes adatot
nem tárolnak és személyes azonosításra is alkalmatlanok.
A cookie-ban általában a weboldallal kapcsolatos kisméretű, klienshez (böngészőhöz) kapcsolódó
információk tárolódnak, úgy mint például beállítások, vagy belépési adatok. Cookie nélkül nem fog
tudni belépni szinte egy oldalon sem. Amennyiben valakit odaenged a számítógépéhez, és a kedvenc
blogjáról nem lépett ki, természetesen az illető visszaélhet a lehetőséggel. Illetve valaki, aki a
számítógépéhez hozzáfér, a cookiek megszerzésével esetleg kárt okozhat Önnek. Így érdemes a
számítógépet valamilyen formában védeni a külső hozzáféréstől.

Cookiek tiltása
A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt
viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély,
hogy nem fognak megfelelően működni.
A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.
Google
Analytics
tiltása
böngésző
pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie-k tiltása Chrome böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-

tiltasa-amit-weboldak-haszn
Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windowsvista/block-or-allow-cookies
Részletek angol nyelven: www.aboutcookies.org
A weblappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére a Google Analytics rendszert használjuk. Ezen
adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatók. Annak érdekében, hogy a
Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról a rendszer lehetőséget kínál az
adatgyűjtésről való leiratkozásra:
-Google Analytics: https://www.google.hu/intl/hu/analytics

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH).
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391 1400
weblap: naih.hu
Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az
adatfelvételénél jelzett módon.
Az ITAMOL Innovációs Kft. a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, kezelése jogellenes, ha azt a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az ITAMOL Innovációs Kft. a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A weboldal célja a Felhasználó részére történő általános tájékoztatás, amely alapján az ITAMOL
Magánnyomozó Iroda alapvető szolgáltatásait mutatja be.

Molnár Gábor ügyvezető

