A www.mezeiautosiskola.hu weboldal felületein található fotók és képi tartalmak, adatok,
leírások, tájékoztató szövegek, az oldalakon látható formában a Mezei Béla Autósiskola
kizárólagos tulajdonát képezik. Az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak
megvalósítási módja, forráskódja szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal szerzői és szomszédos
jogainak jogtulajdonosa a Sharky Computer Kft. A jogtulajdonosok írásos engedélye nélkül
az oldal forráskódjának és egyéb részeinek másolása, módosítása, a képek letöltése és további
felhasználása szigorúan tilos!
A szerzői jogok megsértése polgári- és büntetőjogi felelősségre vonással jár!
A www.mezeiautosiskola.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületein, link
oldalakon és egyéb, témába vágó /releváns/ weboldalon. Belső oldalakra mutató linkek csak
úgy helyezhetők el hivatkozó webhelyeken és dokumentumokban, ha ezek a teljes oldal, és
nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára
semmilyen módon nincsenek hatással, az oldalon közölt tartalmakat nem helyezik olyan
közegbe, melyben eredeti jelentésük megváltozik, további paramétereket nem tartalmaznak.
Az oldalon szereplő információk, árak, akciós ajánlatok és szolgáltatások tájékoztató
jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek! Az ezekkel kapcsolatos változtatások
jogát az oldal jogtulajdonosai fenntartják.

Adatvédelmi szabályzat
Mezei Béla Autósiskola (továbbiakban adatkezelő)






Mobil: +36-30/9457-036
E-mail: mezeiautosule@pontstudio.hu
Cím: 5123 Jászárokszállás, Fáskert u.25/A
Engedélysz.: 33-107/1991
Adószám: 74091128-1-36

A weboldalunk címe: https://www.mezeiautosiskola.hu/
Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük ezeket?
A www.mezeiautosiskola.hu kapcsolat felvételi üzenetet küldés vagy jelentkezés lapot
kitöltés során személyes adatokat gyűjt, melyekre a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódóan van
szükség. A személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez vagy jogosítvány megszerzés
és gépjárművezetői tanfolyamon való részvételhez szükséges regisztráció céljából használjuk
fel. Ezen adatok megadását törvényi/jogszabályi háttér teszi kötelezővé.
Jelentkezés esetén az adatok megadását követően - személyesen aláírt - adatkezelési
hozzájárulás kitöltését követően adataikat a központi nyilvántartási és számlázási
rendszerünkben rögzítjük.
Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél/Látogató önkéntes hozzájárulása, vagy jelentkezés esetén
az ügyfél kifejezett kérése és offline regisztrációja (adatkezelési hozzájárulás
aláírása). Üzenet küldés és online jelentkezés esetén a hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben
megjelölt adatok kezelése tekintetében az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával –

illetőleg a Weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg és
fogadja el.
Az Ügyfél online tevékenysége során keletkező adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel
végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja
statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak
védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az
alábbiak: GoogleAnalitycstracker által gyűjtött adatok, az Ügyfélnek a Weboldallal
kapcsolatos aktivitása, szerver és keretrendszer logok.
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos
üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat felhasználhatja
weboldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez, a
szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok
az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Cég egyéb személyes adatokkal nem
kapcsolja össze, valamint marketing célokra sem használja fel.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságoknak történő kiadása
– hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes,
kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehetséges.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi és ezekért felelősséget nem
vállal.
Analitika
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az
Adatkezelő igénybe veszi a GoogleAnalytics szolgáltatást, ezért ezen adatok vonatkozásában
a Google Inc. adatvédelmi irányelve az irányadó
(https://google.com/intl/h_All/policies/privacy), a Mezei Autósiskola ezen adatokat
tekintetében nem minősül Adatkezelőnek csak Adatfeldolgozónak. A Weboldal felhasználója
tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal
használatával hozzájárul.
Kapcsolat felvételi és jelentkezési fórumok
A weboldalon található fórumokon keresztül küldött üzenetekben megadott adatokat kizárólag
felénk kezdeményezett kommunikáció céljára használjuk, illetve a jelentkezési folyamat
elindításához szükségesek. Ügyfél vagy marketing adatbázisok nem készülnek ezen adatokból
és marketing célokra sem használjuk fel őket.
Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat (adatfeldolgozók)?
A weboldal látogatása során esetlegesen keletkező személyes adatokat a Mezei Autósiskola
kizárólag saját maga használja fel, de igénybe veszi adatfeldolgozók közreműködését.

Adatkezelő igénybe veszi a DARKWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság webtárhely szolgáltatását, mely üzemeltetőjének adatai:






Cégnév: DARKWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Székhely: 1024, Budapest, Rómer Flóris u. 34. 1. em. 7.
Cégjegyzékszám: 01-06-728282
adószám: 20565178-2-41
Web: www.ssl3.darkware.hu/hosting.darkware.hu

Adatkezelő igénybe veszi a Nedal Network Kft. weboldal üzemeltetői szolgáltatását:






Cégnév: Nedal Network Kft.
Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.
Cégjegyzékszám: 01-09-964893
Adószám: 23421596-2-42
Web: www.nedal.hu

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?
Minden személyes adatot csak addig őrzünk, ameddig a személyes adathoz kapcsolódó
tevékenység ügymenete vagy a kapcsolódó törvényi háttér ezt indokolja.
Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?
Az Ügyfél/Látogató mindenkor jogosult kérni betekintést a róla tárolt személyes adatokba és
kérheti ezek törlését is. A személyes adatok törlésének joga nem vonatkozik azokra az
adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
Adattörlési kéréssel kapcsolatban ezen oldal tetején található elérhetőségeken állunk
látogatóink rendelkezésére.
Adatkezelési munkatárs:
Mezei Béla: +36-30/9457-036
Minden adatot a Cég hostingolt webtárhelyén vagy telephelyén, titkosított hozzáférésű
szervereken és adatbázisban tárolunk. Ezekről külső mentések készülnek, melyeket titkosítva
tárolunk.
Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
Az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz





Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu



Weboldal: naih.hu

Egyéb rendelkezések
Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást letiltsa.
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfelek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban
foglaltakat

