Adatkezelési tájékoztató
a www.budagyongye.com weboldal
adatkezelésével kapcsolatosan

Jelen tájékoztató célja, hogy a www.budagyongye.com weboldalra történő
látogatásakor Ön megfelelő tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy a
Budagyöngye 2004 Kft. kezel-e, és ha igen milyen személyes adatokat kezel Önnel
kapcsolatban, illetve, hogy ezen adatkezeléseknek mi a célja, jogalapja és melyek az
egyéb jogszabályban meghatározott adatkezelésre vonatkozó információk.
A honlap üzemeltetésével a Budagyöngye 2004 Kft. a látogatók tájékoztatását
kívánja elérni, egyebek mellett olyan témákban, mint az Üzletház és az Üzletházban
található üzletek nyitva-tartása, az üzletek profiljai, akciói és egyéb információk, mint
például az üzletházra vonatkozó közérdekből nyilvános adatok, tájékoztatók.
A Budagyöngye 2004 Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
Üzemeltető (adatkezelő) neve: Budagyöngye 2004 Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-725520
Adószám: 1344767-2-41
Székhely: 1026 Budapest, Pázsit utca 2
Kapcsolattartó: Bereczky Éva
Email: info@budagyongye.com
Telefon: +36 1 275-08-55/347 mellék
Adatvédelmi tisztviselő
Csontos Krisztián
Email: bgyadatvedelem@gmail.com
Telefon: +36 1 275-08-55/ 349 mellék
A honlap üzemeltetője az Ön honlapra való látogatásáról nem jut Önnel
kapcsolatba hozható személyes adat birtokába. A sütik használatával
kapcsolatosan az adatkezelő anonimizált statisztikákat és egyéb anonimizált
szolgáltatásokat vehet igénybe, amit nem tud összekötni Önnel.
A Budagyöngye 2004 Kft. nem küld hírlevelet, így feliratkozással járó adatkezelést
nem végez.

A honlap meglátogatásakor ugyanakkor az Ön gépén anonim látogatóazonosítók
(un. „sütik”) kerülnek elhelyezésre, amely „sütik” a következő táblázatban pontosan
meghatározásra kerülnek, azok funkcióiról és tárolási idejükről.
A honlap által használt ”sütik” a következőek:
Süti neve
Universal Analytics Google Analytics

Használatával kezelt személyes
adat
Nem fér hozzá személyes
adatokhoz

Feladata

Tárolás ideje

Felhasználói viselkedés elemzése

26 hónap

Universal Analytics Google Analytics

IP cím (anonim)

AdWords hirdetési adatok
Remarketing,hirdetések eredményének
elemzése

26 hónap

EU Cooki Law

IP cím (anonim)

Sütik elfogadásáért felelős

1 hónap

Amennyiben a jelen tájékoztatóban szereplő „sütik” típusa, mennyisége bővül,
módosul, vagy személyes adatok hozzáférését kéri, az adatkezelő a sütik életbe
lépése előtt kellő időben tájékoztatja a weboldal látogatóit. Amennyiben ilyen
adatkezelés életbe lép, az adatkezelő tájékoztatja a látogatókat a személyes adatok
céljáról, jogalapjáról és minden az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
további információról.
Az Ön által használt számítógépen, okostelefonon, egyéb készüléken a következő
linkekre kattintva - böngészőtől függően - ki tudja kapcsolni a sütik használatát:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorerdeletemanagecookies

Amennyiben jelen tájékoztatóban foglaltakon kívül kérdése lenne, kérjük, forduljon
bizalommal a Budagyöngye 2004 Kft. vezetősége felé a fenti elérhetőségeken.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Budagyöngye 2004 Kft. megsértette Önnel
kapcsolatban az adatkezelésekre vonatkozó előírásokat, hatósági eljárást
kezdeményezhet.
Az eljáró Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

