Adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek
A http://harmoniaban.hu/ honlap látogatásával vélelmezem, hogy elfogadod az alábbíakban
leírtakat, melyeket a harmoniaban.hu honlap üzemeltetőjeként (Csibi Mária-Magdolna)
önmagamra nézve kötelezőnek ismerek e], A használatifeltételek nem ismerete semmilyen
esetben nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat
megszegted és ebből kifolyólag a http://harmoniaban.hu/ oldalnak ésftaey üzemeltetőjének
bármilyen természetúkára, vagy hátránya keletkezik.
Jelen ,,Adatvédelemi nyilatkozat és felhasználási feltételek" célja, hogy a hatályos jogszabályoknak
megfelelően meghatározza a kezelt adatok, illetve azok nyilvántartási rendszerének legfontosabb
szabályait. Az adatkezelés jogalapja az jnformációs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. éviCXl1. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat maradéktalanul biztosítja továbbá, hogy az üzemeltető által kezelt
adatokhoz jogosulatlanul senki ne férhessen hozzá, il]etve nyilvánosságra azok ne kerülhessenek.

Ákalános információk:
kéretlen reklámlevelet (spamet).
2. Bármikor leiratkozhatsz a tőlem kapott hírlevelekről, ha ezt az igényedet jelzed a
csibimariamag@gmail.com email címen egy egyszerű mondattal:,,Nem kérem !".
3. Külső adatfeldolgozót nem veszek igénybe. A személyes adatokat magam dolgozom fel.
4. Az ún. ,,Social média" funkciók (pl,: ,,like gomb") cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél
kezel, melyekrőltovábbiakat az adott funkció mögött álló portál felületén tudhatsz meg. A
Facebook adatkezelési szabályzata itt található: https://www,facebook.com/about/privacy/.
5. A harmoniaban.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok
1. Soha nem küldök

történő hozzájár u\ásna k m inősü l.
6. Üzemeltetőként és adatkezelőként kieme]t fontosságú célnak tartom a weboldal látogatói áltaI
rendelkezésre bocsátott személyes és nem személyes adatok védelmét, a látogatók információs
önrendelkezési jogának a biztosítását. A látogatók személyes nem személyes adatait is
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelem, gondoskodok azok
biztonságáról és megteszem azon technikai intézkedéseket, amelyek a vonatkozó előírások
érvényrejuttatásához szükségesek. A megszerzett és tárolt adatokat harmadik személy részére
soha nem adom át vagy fedem fel, csak és kizárólag nagyon speciális esetben (pl. hatósági
megkeresés, bűncselekmény, életveszély esetén).

tá rolásá hoz

kezelt adatok köre: honnan származnak az adatok
Közvetlenül tőled, önkéntes megkeresésed útján, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés esetén.
Kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok alapján,
Hírlevélre való feliratkozás alapján.
§tatisztikai programok á]tal: Minden adat, amelyet Google Analytics g\íűjt. Ez a rendszer
adatokat gyűjt a felhasználókról, Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google
Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást
https://www. google,co m lintl / hu l pol icies/privacy/)
5. Eseményekről, nyereményjátékokról és egyéb promóciókról, amelyekben részt veszel.
6. A Weboldalakon tett látogatásodból cookie-k, útján (lásd: ,,Cookie tájékoztató").
1.
2.
3.
4.

(

Adatkezelés célja:
1. A látogatóként által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám)

kapcsolatta rtá§i célból szolgáltatóként felhasználhatom,
2. A valamenrryi megadott adatot felhasználhatorn statisztikai célokra.
3. Az adatokat felhasználhatom az érdeklődésikörödbe tartozó reklámok/tartaJmak küldésére. Az

adatok ilyen célúfelhasználását felhasználóként

- leiratkozással - megtilthatod.

Az adatkezelés időtartama:
A megadott adatokat szolgáltatóként addig vagyok jogosult kezelni, amíg a biztosított leiratkozási
lehetőséggel felhaszná lóként nem élsz,
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az
utol§ó látogatás időpontját a rendszer a következő látogatásod időpontjában automatikusan
felülírja.

cookiek használata;
A harmoniaban.hu weboldal egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún, ,,cookie"-kat
használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése
érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak.
A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépedre,

amikor egy webhe}yet kereselfel. Amikor ismét fe}keresed az adott webhelyet, a eookie-nak

webhely képes felismerni a böngésződet. Ezek a fájlok lehetővé teszik a
felhasználó lnternetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó
igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Felhasználóként meghatározhatod, hogy kívanod-e
fogadni a cookie-kat vagy sem. Amennyiben engedélyezed a cookie-k használatát, tlgy hozzájárulsz
köszönhetően

a

ahhoz, hogy az így közvetített információt a harmoniaban.hu működtetés céljából felhasználja, Ne
feledd, amennyiben nem engedélyezeda cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes
szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
A cookie-k hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek
megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosÉla az adott felhasználót.
Felhásználási feltételek:
a.

lrásaim, információim a jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívom azonban a figyelmet, hogy az
oldalon és a hírlevélbenmegjelenő cikkek" információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi
ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások aíapját. Míndig az
olvasó és felhasználó felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A
honíapon taláíható adatok, iíletve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és
hátrányokért semmilyen felelősséget nem válla]ok.

§zerzőiiogok:
A http://harmoniaban.hu/ oldal teljes terjedelmében szellemitermék, szerzőijogvédelem alatt áll,
az oldalan megtalálható inf armációk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és
nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részénekmásolása, sokszorosítása, bármilyen célúfel- és
átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozata]a tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és
polgárijogi következményeket von maga után.

A portálon található szerzőijogyédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal
üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

Jogérvényesítésilehetőségek:
Felhasználóként jogérvényesítésilehetőségeid az információs önrendelkezési jogról és az
irtformációszabadságról szóló 2011. évi CXlt. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatod, valamint kérheted a Nemzeti Adatvédelmi es lrrforrnáehíszabadság Hatósfu einö*e
segítségétis,
Csitti Mária-Magdolna
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