
 
 

                                                                    Adatkezelési tájékoztató 

Általános tudnivalók 

Társaságunk elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Biztos lehet abban, hogy 
személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban 
kezeljük. 

Cégünk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak: 

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény, 

• A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. évi XIX. számú törvénnyel módosított a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú 
törvény, 

• 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelete az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös 
feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés 
és hívásátirányítás szabályairól, 

• 16/2003.( XII.27. )IHM rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések, és azok megkötésére 
vonatkozó részletes szabályokról. 

Amennyiben Ön az AXIAN Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft. előfizetője, az Ön adatai 
védelmére vonatkozó részletes információkat az Általános Szerződési Feltételeink  10. pontjában talál.  
 
Adatok felvétele 

A honlapunkon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Az AXIAN 
Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft. a honlapjának technikai üzemeltetése érdekében a következő, 
személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a 
számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file 
név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott 
bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram 
neve.  

Adatok felhasználása, továbbítása 

Az AXIAN Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél 
számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja. 

Adatbiztonság 

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében 
társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat 
rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük. 

Egyéb 

Termékeink és szolgáltatásaink összekapcsolódhatnak más Cégek weboldalaival és az általuk kínált 
szolgáltatásokkal. Ezeknek a Cégeknek saját adatvédelmi szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy olvassa el 
ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait! Harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért, valamint termékeik 
vagy szolgáltatásaik tartalmáért nem vállalunk felelősséget. 

 


