
Adatkezelési nyilatkozat 

Személyes adatai feldolgozásakor tiszteletben tartjuk az Ön érdekeit és adatkezelési 

feltételeink összahngban vannak a jogszabályban foglaltakkal.   

ADATKEZELÉS EZEN A WEBOLDALON 

Honlapunk használatához nem szükséges személyes adatainak nyilvánosságra hozása, habár 

az oldalra lépéskor szerverünk automatikusan tárolja a belépő böngésző adatait. Mi használjuk 

a Google Analystic weboldal elemző eszközt. A következő információk kerülnek eltárolásra 

weboldalunkra lépéskor: 

  

A HOZZÁFÉRT WEBOLDAL NEVE 

Böngésző típusa és verzó száma 

Használt operációs rendszer 

Hivatkozó URL (az előzőleg látogatott weboldal) 

A szerverre történő belépés dátuma, illetve a különböző oldalakon eltöltött időtartam 

A hozzáfért számítógép host kódja, illetve országa (IP cím)   

  

Ezen információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, és nem a látogató 

azonosítására.   

  

SÜTIK (COOKIE) 

Weboldalunk számos oldalán sütiket használ, ezek segítenek hozzá a még 

felhasználóbarátabb, hatékonyabb, biztonságosabb használatra. A süti a webszerver által 

küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén 



rögzül, és az ezen az oldalon történt látogatás után automatikusan törlésre kerül. A sütik nem 

tesznek kárt számítógépén, illetve nem tartalmaznak vírusokat.  

A legtöbb átlagos böngésző automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön 

megakadályozhatja a sütik merevlemezre történő mentését, ehhez böngészője beállításaiban 

kell letiltania a sütik (cookie) engedélyezését, ez azonban korlátozza honlapunkon 

rendelkezésre álló lehetőségeket. 

  

GOOGLE ANALYTICS 

Ez a weboldal a Google Inc. web analízis szolgáltatását, a Google Analystic alkalmazást 

használja. A Google Analystic úgy nevezett "Süti" szövegfájlokat használ, melyek az Ön 

számítógépén elmentésre kerülnek és a weboldal használata a segítségükkel elemezhető. A 

weboldal használatáról a sütikkel létrhozott információk rendszerint a Google USA-ban lévő 

szerverére továbbítódnak, ahol elmentésre kerülnek. 

Az IP anonimizálás weboldalon történő aktiválásával az Ön Google IP címe az Európai Unió 

tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő megállapodás más szerződéses 

államaiban megszűnik. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP cím a Googel USA-ban lévő 

szerverére és ott megszüntetésre. Az IP anonimizálás ezen a weboldalon aktív. A weboldal 

üzemeltetőjének megbízásából fogja a Google ezeket az információkat alkalmazni a weboldal 

használat kiértékeléséhez, a weboldal aktivitások reportjainak összeállításához, hogy a 

webhasználattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítsen a weboldal 

üzemeltetővel szemben 

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP címet nem vezetjük össze 

a Google más adataival. A Cookies mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával 

megakadályozható;azonban felhívjuk arra a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, 

hogy a weboldal valamennyi funkciója nem használható tökéletesen. A Cookie által 

létrehozott és a weboldal használatára hivatkozó adatok Google-n történő felvitelét (IP címet 

is beleértve), valamint az adatok feldolgozását megakadályozhatjuk a Google -val, ha az alábbi 

link alatt található böngésző plugint letöltjük és telepítjük. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 



ADATGYŰJTÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS 

Ha Ön megadja személyes adatait elérhetőségeink űrlapunkon, mi összegyűjtjük az Ön nevét, 

címét, e-mail címét a megkért információ feldolgozásához. Az Ön személyes információit 

kizárólag felhatalmazott kereskedőinkkel osztjuk meg, adatait semmiképpen nem használjuk 

fel értékesítési célokra, illetve nem felhatalmazott harmadik fél számára nem adjuk ki.  

Ön beleegyezik abba, hogy személyes adatai eltárolásra kerüljenek, ügyfélkapcsolatok 

fenntartásához, illetve saját kereskedőink promóciós, reklámos tevékenységeinkhez 

felhasználhatják azokat. Ezen hozzájárulását a jövőben bármikor visszavonhatja.  

  

INFROMÁCIÓK ÉS LEMONDÁS 

Ön jogosult tájékoztatást kérni az általunk Önről tárolt adatokról, azok származásáról, 

rendeltetési helyéről, és a tárolás miértjéről, díjmentesen. Természetesen kérheti adatainak 

módosítását, tiltását, törlését is. 

A jövőben bármikor visszavonhatja beleegyezését adatai reklám, promóciós tevékenységhez 

való felhasználását illetően is.  

Kérem, vegye fel Velünk a kapcsolatot: 

Opera Zongoraterem 

1065 Budapest 

Hajós u. 25. 

Tel/Fax.: +36 1 302 5144 

operazongoraterem@zongora.info 

 


