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Amikor Ön belép a www. egeszsegesvaros.hu  oldalra, egyúttal elfogadja a honlap használata 
során betartandó előírásokat, tudomásul veszi a látogatókra vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket. A www. egeszsegesvaros.hu használatára az interneten szokásos (írott és 
íratlan) szabályok vonatkoznak. 

Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy azon keresztül letöltött  információk felhasználása 
önkéntes  és kizárólag saját kockázatára történik. 

Az Adatkezelő honlapján (www.egeszsegesvaros.hu) lévő információk megtekintéséhez 
személyes adatok megadása nem szükséges, regisztráció nem szükséges, ezért személyes 
adatokat sem kezelünk,  a  weboldal  szabadon látogatható.  

A felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, amelyek statisztikai és közösségi elemek miatt 
működnek, semmiféle személyes adatot  nem használva fel. 

A honlap csak a  feltétlenül szükséges, az un.  munkamenet (session) cookie-kat alkalmazza.  
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a az 
egeszsegesvaros.hu  weboldalt.  Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet 
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik 
a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A sütik szintén törlődnek, ha a 
felhasználó kijelentkezik a munkamenetből. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező 
számítógépének azon adatai, melyek a honlapra való bejelentkezés, a honlap használata során 
generálódnak és melyeket  a weboldal rendszere a technikai folyamatok automatikus  
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön 
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan 
naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett 
esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag    az egeszsegesvaros.hu fér 
hozzá. 

A www.egeszsegesvaros.hu   működtetője   az Egeszseges Városért Közalapítvány, 
megbízásában rendszergazda (honlapszerkesztő) Webea-Design Kft., székhely: 2000 
Szentendre, Kígyó utca 8,  továbbiakban  mint adatfeldolgozó, az adatkezelési műveletekhez 
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése  során magára  nézve kötelezőnek ismeri el jelen 
jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy  tevékenységével kapcsolatos 
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti  jogszabályokban, 
valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai 
szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén 
elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának 
elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve 
az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google 
ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon 
végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő 
összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az 
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internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá 
átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, 
vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A 
Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője 
megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban 
felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes 
funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a 
fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. 

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletében foglaltaknak. A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk 
megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket.  

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az 
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján 
készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. 

A honlap működésével összefüggésben automatikusan vagy az  érintettekkel együttműködve, 
azok jóváhagyásával keletkező adatokat  a szolgáltató kizárólag a szolgáltatásainak, 
funkcióinak érdekében használja, azokat harmadik személynek semmilyen módon át  nem 
adja. 
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