Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Mortoff Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2
Az adatkezelő e-mail címe: info@mortoff.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +3613195511
Honlap: www.mortoff.hu, www.mortoff.de, www.mortoff.at, www.msigno.hu
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes
adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Cookie-k használata
Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Mortoff Kft. is használ cookie-kat a
weboldalain. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely
akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan
funkcióval rendelkeznek. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több
látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a
Látogató nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a
Látogató anonim IP címe. A Látogató személyének azonosítása ezen Sütikkel nem
lehetséges. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb
időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie főbb jellemzői:
Google Analytics cookie:
Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző
szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan
szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk
használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát
rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is

tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az
Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági
Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USAbeli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra
használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról
jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a
weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről
átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön
megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.
Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Googlehoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a
böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről.
További információkat a Google Analytics Általános Szerződési feltételeiről az alábbi linkre
kattintva olvashat!
A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása
Minden modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy
sem. Ugyancsak a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató
kér-e értesítést arról, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a
különböző típusú sütik meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program
bezárásakor. Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok egyes szolgáltatásai kifejezetten a sütik
elfogadásától függnek, így a sütik esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem
várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap
szolgáltatásainak használata.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari

Ajánlatkéréssel együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:

Az ajánlatkérés illetve kapcsolatfelvétel során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő fel
tudja venni Önnel a kapcsolatot vagy ajánlatot tud küldeni.
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.
További adatkezelések
Az Adatkezelő további adatkezelést nem kíván végezni.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
Az adatkezelő nem kíván igénybe venni adatfeldolgozót.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:






a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az
adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,




ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban
vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
tájékoztatót.

