
 

Adatvédelmi szabályzat 

A www.bacskaibecses.hu  weboldal üzemeltetője tájékoztatja a honlap látogatóit és a 

felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok 

védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos 

jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 

Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat 

elolvasta-e vagy sem. Az Adatvédelmi szabályzat nem ismerete nem mentesít senkit a 

felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből 

kifolyólag a www.bacskaibecses.hu üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy 

hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre. 

Szerzői jogok: 

A www.bacskaibecses.hu oldal teljes terjedelmében Tompa Város Önkormányzat 

szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok 

kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy 

részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi 

forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi 

következményeket von maga után. 

A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek 

szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából 

menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, 

sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A 

jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. 

A portálon található szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak használatához minden esetben 

az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve: 

Tompa Város Önkormányzat  

Az adatkezelő címe: 

6422 Tompa, Szabadság tér 3. 

Elérhetőség: 

bacskai.becses@gmail.com 

http://www.bacskaibecses.hu/
http://www.bacskaibecses.hu/


Az adatkezelés megnevezése: 

Adatkezelésre kizárólag a bacskaibecses.hu weblapon regisztrált felhasználók 

esetében kerül sor. Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, előzetes 

tájékoztatáson alapuló, és határozott hozzájárulása alapján történik. 

Adatkezelő-weboldal üzemeltető:  

Az adatkezelő egyben a bacskaibecses.hu weboldal üzemeltetője. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez 

törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. 

A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást - az 

„Adatvédelmi szabályzat” elolvasását és elfogadását követően - az e-mail címére 

küldött URL-re történő kattintással adhatja meg.  

 

2. A kezelt adatok köre 

Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a 

felhasználó e-mail címét, nevét és jelszavát. 

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával 

történik. 

3. Az adatkezelés célja 

1. Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, 

valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást 

szolgálja. Az adatkezelő a weboldal működtetésével a Bácskai Becses termékek 

minőségellenőrzéséhez veszi igénybe a látogatók véleményét, és kezeli a regisztrált 

látogatók 2. pontban megjelölt adatait. 

2. A www.bacskaibecses.hu felhasználói által kötelezően megadott adatok esetében az 

adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása. A látogató által megadott 
e-mail címet kapcsolattartási célból a weboldal üzemeltetője felhasználhatja. A weboldal 

üzemeltetője valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra. A weboldal 

üzemeltetője a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan 

kezeli, azokat kizárólag a Bácskai Becses termékek minőségbiztosításával összefüggő 

vélemények összegyűjtésére, az ezzel kapcsolatos kutatás, statisztika készítéséhez 

használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában 

történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására. 

3. A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a 

látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó 

számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. 



Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A weboldal üzemeltetője a 

naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. 
4. A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok 

tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, 

mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a 
látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak 

módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel 

elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a 
beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás 

jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott 

megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb 

mértékben használni.  

5. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át Ez nem vonatkozik az 

esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli 

esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt 

minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az 

adattovábbítás jogalapja. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes 

hozzájárulásával történik. 

4. Az adatkezelés időtartama 

1. A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére 

weboldal üzemeltetője törli.  

2. A regisztráció során megadott, és a felhasználó által törölni nem kért adatot a 

weboldal üzemeltetője törli, ha a weboldal szolgáltatása megszűnik.  

3. A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer 

tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása 

időpontjában automatikusan felülírja. 

 

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek 

hozzá. 

6.A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos 

jogai, az adattörlés 

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés 

jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. 

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre 

tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 



meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (6422 Tompa, Szabadság tér 3.), 

illetve bacskai.becses@gmail.com e-mail címen kérhető, amire 8 munkanapon belül választ 

kap az érintett.  

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak 

helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, 

valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat az adatkezelő törli. A törlésre a 

törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 48 órán belül kerül sor. 
Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. 

7. Adatbiztonsági intézkedések 

A személyes adatokat az adatkezelő a MediaCenter Hungary Kft. szervererein tárolja amelyek a 

magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak. 

Adatfeldolgozó megnevezése: Tompa Város Önkormányzat  

Adatfeldolgozók címe: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 

Adatfeldolgozás megnevezése:Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése. A bacskaibecses.hu címre érkező törlési igények végrehajtása. 

8. Jogérvényesítési lehetőségek 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt 

gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság 

elnöke segítségét is (cím:,1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5.)  

 

Felhasználói hozzájárulás  

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást 

magára nézve elfogadottnak tekinti. 

Hozzájárulás tartalma:  
„A www.bacskaibecses.hu-ra történő regisztrációm során megadott adataimat, valamint 

a regisztrációt követően a honlapon megadott adataimat az adatkezelő, aki egyben 

weboldal üzemeltetője (Tompa Város Önkormányzat, 6422 Tompa, Szabadság tér 3.) az 

Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Tudomásul 

vettem, hogy 16 éven aluliak, kizárólag a törvényes képviselői (szülei) hozzájárulásával 

adhatják meg az adataikat.” 

 



Az adatvédelmi szabályzat módosításának lehetősége: 

A weblap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot -a 

felhasználók előzetes értesítése mellett- egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a 

szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított 

adatvédelmi szabályzatot. 


