A Mozer Design Stúdió Kft.
kiegészítő adatkezelési tájékoztatója
a mozerdesign.hu oldal látogatói számára
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Általános információk

A jelen tájékoztató az általános adatkezelési tájékoztatónkban (elérhető az alábbi linken: [link a
„Mozer_Design_Studio_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato”-hoz]) foglaltakkal együtt nyújt
teljeskörű információt a honlapunkon folytatott adatkezeléseket illetően.

A kiegészítés célja, hogy az általános adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazottakhoz képest a
honlapunkra látogatókat érintő adatkezelések egyedi jellemzőiről tájékoztassa a látogatókat. A
tájékoztatóban előforduló fogalmak jelentésére, az adatkezelés során követett elveinkre, a jogalapok
jelentésére, az adatok védelme érdekében bevezetett adatbiztonsági intézkedésekre, továbbá arra, hogy
mely esetekben és milyen garanciák mellett továbbíthatjuk az adatokat az Európain Unión kívüli ún.
harmadik országba, valamint a munkavállalóinkat az adatkezeléssel kapcsolatban megillető
jogosultságokra vonatkozó információk az általános adatkezelési tájékoztatóban találhatók.
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A mozerdesign.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Az info@mozerdesign.hu e-mailen, illetve a központi telefonszámon érkező megkeresések kezelése.
A Karrier oldalunkon közzétett álláspozícióra jelentkezők számára szóló adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:
[„Mozer_Design_kiegeszito_adatkezelesi_tajekoztato_allaspalyazok” című anyag linkje]

Milyen adatkezeléseket végzünk?

Milyen célokból
adatokat?

használjuk

fel

az

A honlapon publikált e-mail cím és telefonszám a leendő megrendelők, partnerek általi direkt elérést biztosítja.

Használunk-e
automatizált
(emberi
beavatkozás
nélküli)
döntéshozatali
mechanizmust?
Ha
igen,
mi
a
döntéshozatali logika és az automatizált
döntés milyen következményekkel jár a
pályázókra nézve?

Nem, az info@mozerdesign.hu e-mail címen, illetve a központi telefonszámon érkező megkereséseket Kollégáink
dolgozzák fel.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A leendő megrendelővel vállalkozási szerződés, a leendő partnerrel szállítói szerződés megkötésének előkészítése.

Ha
az
adatkezelés
jogszabályi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
melyik jogszabály írja elő ezen
munkáltatói kötelezettséget?

Az adatkezelések nem jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

Mely adatokat kezeljük?

Ajánlati megkeresésekben szereplő adatok (pl. azonosító adatok, kapcsolattartási adatok stb.).

Meddig őrizzük meg az adatokat?

Szerződés létrejötte esetén legfeljebb a szerződés teljesítésétől számított polgári jogi elévülési időn belül őrizzük meg
az e-mailen történt kapcsolatfelvételkor megadott adatokat. A szerződés létrejöttének elmaradása esetén a
kapcsolatfelvételi e-maileket legfeljebb egy évvel az e-mail érkezését követően töröljük.
A telefonhívásokat nem rögzítjük.
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Ha nem közvetlenül Öntől gyűjtjük az
adatokat,
akkor
milyen
forrásból
szerezzük be őket?

Az adatokat közvetlenül a megkeresőtől kapjuk meg.

Ha továbbítjuk
címzettek?

A levelező rendszerünk a Google ír leányvállalata – a Google Cloud EMEA Limited (székhely: 70 Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország) – által biztosított felhő infrastruktúrában üzemel. A Google Cloud EMEA
Limited hozzáférhet a leveleink tartalmához.

az

adatokat,

kik

a

Más adatkezelőkkel közösen kezeljük az
adatait? Ha igen, kik a további közös
adatkezelők?

Nem történik közös adatkezelés.
A levelező rendszerünk a Google ír leányvállalata – a Google Cloud EMEA Limited (székhely: 70 Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország) – által biztosított felhő infrastruktúrában üzemel.

Továbbítjuk-e az adatokat harmadik
országba? Ha igen, mi garantálja, hogy a
harmadik országban megfelelően kezelik a
továbbított adatokat? A lehetséges
garanciák körét az általános adatkezelési
tájékoztató „A személyes adatok mely
esetekben
továbbíthatók
harmadik
országba?” című fejezete részletezi.

A felhő alapú infrastruktúra működési jellemzőiből – a felhőszolgáltató többek között az adatoknak a különböző
kontinenseken és eltérő időzónákban található országokban elhelyezett adatközpontok közötti folyamatos
áramoltatásával biztosítja a szolgáltatás rugalmas igénybevételének lehetőségét – adódóan teljességgel nem zárható
ki, hogy bizonyos esetekben – például akkor, ha Ön az EGT-n kívüli államban tartózkodva fogadja az Önnek címzett
levelünket – az Ön adatai elhagyják az EGT területét. Ezen túlmenően a Google Cloud EMEA Limited anyavállalata
az Amerikai Egyesült Államokban működő Google LLC, amely köteles betartani az amerikai jogszabályokat. Az
amerikai jog lehetővé teszi, hogy az Amerikai Egyesült Államokbeli bűnüldöző hatóságok és bíróságok
információkat kérjenek az amerikai szolgáltatók – így többek között a Google LLC vagy annak leányvállalatai –
ügyfeleiről és az ügyfelek által valamely Google infrastruktúrán tárolt adatokról. A Google a rá vonatkozó
jogszabályok által biztosított keretek között rendszeresen közzétesz ún. átláthatósági jelentéseket a hozzá érkezett
hatósági/ bírósági megkeresésekről. A jelentések az alábbi linken alatt tekinthetők meg:
https://transparencyreport.google.com/user-data/overview?hl=hu.
A Google az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit alkalmazza az adattovábbítás garanciájaként.
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Kiknek az adatait kezeljük?

Leendő megrendelők, partnerek vagy azok kapcsolattartói.
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Tájékoztatás a weboldalon használt sütikről

Mind a cégünk, mind pedig az általunk megbízott külső szolgáltató a felhasználó böngészésre használt
eszközén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy sütit) helyezhet el, vagy ehhez hasonló technológiákat
alkalmazhat annak érdekében, hogy a böngésző „megjegyezzen” bizonyos információkat a látogatóról.
A cookie-k alkalmazásának célja lehet:
•
•

a weboldal funkcionalitásának monitorozása és folyamatos fejlesztése,
a weboldal működése során fellépő technikai problémák (pl. a böngészés lassulása, a weboldal
elérhetetlensége stb.) azonosítása és kezelése,
a használati szokásokra (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a
böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngésző
típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, a honlapon
böngésző egyéni beállításainak megjegyzése stb.) jellemző és a felhasználói igényekre
vonatkozó információk gyűjtése és elemzése.

•

A cookie-k célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói
élmény növelése érdekében. Törekszünk arra, hogy olyan cookie-kat és hasonló technológiai
eszközöket alkalmazzunk, illetve olyan szolgáltatóktól vegyünk igénybe ilyen eszközöket, amely
eszközök, illetve szolgáltatók a weboldal látogatóinak, mint homogén csoportnak a felhasználási
szokásairól gyűjtenek adatokat a látogatói viselkedésminták, igények rögzítésével, nem pedig a
felhasználóról, mint egyénről.
A látogató dönti el, hogy hozzájárul-e a célok szerint kategóriákba sorolt sütik használatához. Ez alól
kivételt képeznek a weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen – ún. "elengedhetetlen" – sütik,
amelyeket a látogató hozzájárulása nélkül is elhelyezhetünk a böngészésre használt eszközön.
Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy mindez kizárólag azért történik, hogy lehetővé tegyük a
weboldal zökkenőmentes használatát.
Más, például a "beállítások" kategóriába tartozó sütik segítenek a weboldalnak megőrizni a látogató
beállításait (pl. jelszó, kiválasztott nyelv stb.).
A "statisztikai" kategóriába sorolt sütik segítséget nyújtanak nekünk a weboldal népszerű és kevésbé
népszerű funkcióinak, valamint a látogatói aktivitások (pl. egy-egy menüpontban eltöltött időtartam
stb.) feltérképezésében, míg a "marketing" sütik lehetővé teszik, hogy személyre szabott ajánlatokkal
keressük meg Önt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy a böngészőben
•
•
•

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan engedélyezhető új cookie-k elfogadása, vagy
hogyan adható utasítás a böngészőnek arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogyan
kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A cookie-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk:
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox (iOS)
Mozilla Firefox (Android)
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•
•
•
•

Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Opera
Safari

A „privát” vagy „inkognitó” módban történő böngészés, illetve olyan reklámblokkoló bővítmények
használata, mint például a Ghostery, az Unlock vagy az Adblock megakadályozhatják a cookie-k és
hasonló technológiák települését a böngészésre használt eszközön.
A weboldal működéséhez elengedhetetlen cookie-k alkalmazásának tiltásával/ blokkolásával Ön
tudomásul veszi, hogy a sütik nélkül a weboldal nem teljes értékű, és előfordulhat, hogy akár a teljes
weboldal vagy annak meghatározott részei egyáltalán nem működnek.
A weboldalon elhelyezett sütikről egyedi, részletes tájékoztatás a weboldal használatának
megkezdésekor pop-up ablakban megjelenő alkalmazásban (ún. süti bannerben) érhető el. A
beállítások mentését követően a banner a weboldal láblécében megjelenő „Süti beállítások” gombra
kattintva érhető el ismét, így akár a korábbi beállítások is módosíthatók. Kérjük, közölje a „Süti
beállítások” gombra kattintva elérhető beleegyezési azonosítóját (consent ID) és a hozzájárulás
dátumát, amikor a sütikezeléssel kapcsolatban hozzánk fordul.
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