Adatkezelési tájékoztató
cookie-k (sütik) használatáról
Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. A jelen Adatkezelési tájékoztató célja,
hogy ismertessük: az Antik Centrum Kft. honlapjának felkeresése során milyen személyes
adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk, továbbá milyen szervezési és technikai
intézkedéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében.
Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető adatvédelmi jogokat is tartalmazza.
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Adatkezelő: Antik Centrum Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Antik Centrum Kft.)
Székhely: 2000 Szentendre, Bokros u. 7.
Cégjegyzékszám: 13-09-094047
Adószám: 13002246-2-13
Honlap: www.acdesign.hu
E-mail: acdesign@acdesign.hu
Telefonszám: +36 26 318 066
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló vonatkozó általános jogszabályok
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ekertv.)
3.






Az Antik Centrum Kft. honlapján alkalmazott sütik céljai
a honlap fejlesztése, üzemeltetése
a honlapot felkereső felhasználó honlapon történő navigációjának megkönnyítése
a honlap funkciói elérésének biztosítása
statisztikai célú webanalitikai mérések készítése arról, hogy a honlapot felkereső
felhasználó a honlap mely részeit látogatja
az esetleges rosszindulatú informatikai tevékenységek azonosítása és elhárítása

4. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a felhasználó
hozzájárulása, amelyet a honlap felkeresésével ad meg
5. Mik azok a cookie-k ("sütik")?
Amikor Ön, az Antik Centrum Kft. honlapjára látogat, egy kisméretű file, ún. "cookie" (süti, a
továbbiakban: cookie, vagy süti) kerül az informatikai eszközére (pl.: számítógép, laptop,
tablet, mobiltelefon, a továbbiakban: eszköz), amely többféle célt szolgálhat. A cookie-k
lehetővé teszik például, hogy a webhely egy bizonyos ideig emlékezzen a honlapra látogató
felhasználó beállításaira (felhasználónév, választott nyelv stb.), így nem kell újra megadnia
ezeket az adatokat, amikor legközelebb ellátogat az oldalra.
Egyes sütik elengedhetetlenek a honlap megfelelő működéséhez, mások információkat
gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá
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váljon a honlap. Az elengedhetetlen (más szóval szükséges) sütik az Antik Centrum Kft.
honlapjának böngészéséhez, a weboldal funkcióinak használatához szükségesek. Ezen sütik
alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. A honlap megfelelő
munkamenetének biztosítása az Ekertv. 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
történik.
Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző munkamenetének bezárásával, de vannak
olyanok is, melyek huzamosabb ideig az eszközön maradnak. Állandó cookie-k azok, melyek
– a munkameneti sütikkel ellentétben – tartósan el vannak mentve az Ön számítógépén, tehát
nem törlődnek automatikusan, amikor bezárja a böngészőprogramot. Az Antik Centrum Kft.
honlapja állandó cookie-kat nem alkalmaz.
A cookie-k anonimizált (azonosított személyhez nem köthető) statisztikai adatok gyűjtésére is
szolgálhatnak, melyek segítségével képet kaphatunk weboldalunk látogatóinak böngészési
szokásairól, felhasználói tapasztalatairól.
6. A sütik révén gyűjtött és kezelt adatok köre
A szükséges sütik önmagukban nem tudják a honlapot felkereső felhasználó személyét
azonosítani. A sütik által az felhasználó eszközéről, illetve a használt böngészőről a következő
adatokat rögzítjük és kezeljük:
 a felhasználó által használt IP-cím,
 a használt böngésző típusa,
 a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői,
 a látogatás pontos időpontja,
 a weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,
 a weboldalon töltött idő,
 az előzőleg látogatott honlap címe.
7. Az adatok megőrzési ideje
Az Adatkezelő által alkalmazott sütik a böngésző bezárásáig, illetve a felhasználó törléséig
maradnak a felhasználó eszközén.
A különböző böngészők lehetővé teszik a sütik beállításának megváltoztatását. A legtöbb
böngésző alapértelmezett beállításként elfogadja a sütiket, de ezeket a beállításokat a
felhasználó megváltoztathatja, így meg tudja akadályozni az automatikus süti elfogadást,
illetve törlési időpontot állíthat be. További részletes információk az alábbi böngészők süti
beállításairól:
 Google Chrome
 Firefox
 Safari
 Microsoft Internet Explorer
 Microsoft Edge
 Opera
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik célja a honlap használhatóságának és folyamatainak
támogatása, megkönnyítése, ezért a sütik letiltása esetén nem garantálható, hogy képes lesz
a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára.
8. Adatbiztonság a sütik kezelés során
Az Adatkezelő megfelelő informatikai, szervezeti és személyi intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés
vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, például az informatikai rendszerben tárolt
adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen
személyes adathoz fért hozzá. A rögzített adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
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munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a munkaköri feladataik ellátása érdekében és az ahhoz
szükséges mértékben.
9. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez közreműködőt vesz igénybe. Ha a közreműködő
személyes adatokhoz is hozzáférhet, a GDPR alapján adatfeldolgozónak minősül. Az
adatfeldolgozó önálló adatkezelési döntést nem hozhat, kizárólag az Antik Centrum Kft-vel
kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Antik Centrum Kft. csak
olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel garantálják a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot. Az
adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Antik Centrum Kft. és az
adatfeldolgozó közötti szerződés tartalmazza.
Az Antik Centrum Kft. a honlapja fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez Süveg Gábor egyéni
vállalkozó (elérhetőség: gabor@codegabriel.com) szolgáltatásait veszi igénybe.
10. Adattovábbítás
A személyes adatokhoz az Antik Centrum Kft. és a vele szerződött Adatfeldolgozó
munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a feladataik ellátása érdekében és az ahhoz szükséges
mértékben.
Az Antik Centrum Kft. csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa
kezelt személyes adatokat harmadik fél (pl. hatóság, bíróság, vagy más állami szerv) számára.
11. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
a) Tájékoztatás kéréséhez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
kérhet az Antik Centrum Kft-től arról, hogy
 milyen személyes adatait,
 milyen jogalapon,
 milyen adatkezelési cél miatt,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli, továbbá
 az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, az érintett mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.
Az Antik Centrum Kft. az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az érintett által
megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
b) Helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
az Antik Centrum Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor
megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét).
Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amelynek megtörténtéről az
érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
c) Törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az
Antik Centrum Kft-től a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Antik Centrum
Kft. abban az esetben nem teljesíti, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására
kötelezi, és a jogszabályban meghatározott adatkezelési határidő még nem telt le.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Antik Centrum Kft. az érintett
kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az eredményről az érintettet az általa
megadott elérhetőségre küldött levéllel értesíti.
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d) Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
a személyes adatait az Antik Centrum Kft. zárolja. A zárolás az adatkezelés korlátozott
jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített tárolással történik. A
zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi a személyes adatok
zárolt tárolását. A személyes adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben,
ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait az Antik Centrum Kft. jogellenesen kezelte,
azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az,
hogy a személyes adatokat az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a
bíróság megkereséséig az Antik Centrum Kft. zároltan tárolja a személyes adatokat, a
hatósági eljárás befejezését követően pedig törli azokat.
e) Tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha az Antik Centrum Kft. a személyes adatot az érintett hozzájárulása nélkül
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Az Antik
Centrum Kft. az érintett tiltakozását legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, és az
eredményről (beleértve az esetleg jogellenesen kezelt személy adat törléséről szóló közlést
is) az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levéllel értesíti.
12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett a személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében az
Antik Centrum Kft-hez fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.
Ha az érintett úgy véli, a személyes adatai védelméhez fűződő jogai sérelmet szenvedtek,
jogorvoslatért fordulhat a következő hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ha az érintett a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, bírósági eljárást
(polgári pert) kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti
törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek)
13. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége
Az Antik Centrum Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan
módosítsa. Az Adatkezelési tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet
sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi felügyeleti hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve
újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van.
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