A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ KITERMELŐ, TÖLTŐ ÉS FORGALMAZÓ ZRT.
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI IRÁNYELVE
1.

AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

1.1

Jelen adatvédelmi irányelv („Adatvédelmi Irányelv”) hatálya a Kékkúti Ásványvíz Kitermelő,
Töltő és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 7.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045884; adószám: 11331340-2-44; a továbbiakban:
„Kékkúti”) által végzett
(i) adatkezelésekre;
(ii) a Kékkúti weboldalának felhasználási feltételeire; és
(iii) a Kékkúti sütik (cookie) alkalmazásával kapcsolatos szabályaira terjed ki.

1.2

A Kékkúti egyes egyedi adatkezelési szabályzatait („Egyedi Adatkezelési Szabályzat”) ezen
Adatvédelmi Irányelvvel összhangban kell értelmezni. Minden olyan kérdésben, amelyet az
Egyedi Adatkezelési Szabályzat(ok) nem rendeznek, a jelen Adatvédelmi Irányelv az irányadó.

1.3

Az Adatvédelmi Irányelv törvényes kereteken belül történő módosításának jogát a Kékkúti
fenntartja. A Kékkúti a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt
követően hatályosak.

2.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

2.1

A Kékkúti a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal –
így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénnyel („Infotv.”); a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel („Marketingtv”); illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel („Ekertv.”) – az
adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a
reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb
jogszabályokkal – így különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénnyel, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvénnyel - összhangban, a jelen Adatvédelmi Irányelvnek megfelelően kezeli.

2.2

A Kékkúti csak és kizárólag az Adatvédelmi Irányelvben, illetve az Egyedi Adatkezelési
Szabályzatokban meghatározott személyek személyes adatait kezeli, akként, addig az
időtartamig és arra a célra, amelyet az Adatvédelmi Irányelv, illetve az Egyedi
Adatkezelési Szabályzat előzetesen meghatározott, és amelyhez az érintett személy
hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

2.3

A Kékkúti minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Kékkúti az adatok biztonságáról
megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
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3.

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ

3.1

Az Adatvédelmi Irányelv, illetve az Egyedi Adatkezelési Szabályzatok alapján kezelt
személyes adatok adatkezelőjének a Kékkúti minősül. Ha a Kékkúti az adatokat
továbbítja, a továbbított adatok vonatkozásában az azokat fogadó is adatkezelőnek
minősül.

3.2

A Kékkúti a jogszabályoknak megfelelően jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

4.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

4.1

Az adatkezelés célja (a 4.2, 11 és 12 pontok kivételével) csak és kizárólag az Egyedi
Adatkezelési Szabályzatokban meghatározott cél lehet.

4.2

Az adatkezelés mindig kiterjed arra, hogy a Kékkúti az érintettek irányába, hozzájárulásuk
esetén, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséseket küldjön
(„Közvetlen Marketing”) a Marketingtv-vel összhangban.

4.3

A Kékkúti jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai
célra felhasználja.

5.

ADATTOVÁBBÍTÁS

5.1

Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kezelt adatait a Karlovarské Minerální Vody,
a.s. (cím: Horova 3360 21 Karlovy Vary, Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: 14706725); a
Central Europe Mineral Water Holding (cím: Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, 110 00
Prága 1; Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: 038 60 817); illetve a Szentkirályi Ásványvíz
Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1093 Budapest, Boráros tér
7/1. 1. lház. 5. em. 7.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-717667) (továbbiakban együttesen: „KMV
cégcsoport”) részére továbbításra kerüljenek, azaz a Kékkúti mellett a KMV cégcsoport
(továbbiakban együttesen: „Adatkezelők”) adatbázisába is bekerüljenek és azokat az
Adatkezelők– az érintett esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a fentebb megjelölt célból kezeljék.

6.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

6.1

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) a) pontja alapján minden esetben az érintett önkéntes
hozzájárulása.

6.2

A Kékkúti a Közvetlen Marketing tevékenység kapcsán mindig köteles beszerezni az
érintett külön hozzájárulását is. Az érintett a külön hozzájárulás megadásával kifejezetten
elfogadja, hogy
6.2.1 az Adatkezelők saját marketing tevékenységük céljából, illetve a Marketingtv.-ben
meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassák
személyes adatait;
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6.2.2 az Adatkezelők elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs
eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjenek részére az Ekertv. rendelkezéseinek
megfelelően.
6.3

Az az érintett, aki a továbbiakban nem kívánja, hogy marketing, piackutatás, illetve közvetlen
üzletszerzés céljából vagy elektronikus hirdetéssel megkeressék, bármikor, ingyenesen és
korlátozás nélkül kérheti a Kékkútitól adatai nyilvántartásból való törlését a 10. pontban
megadott elérhetőségeken keresztül.

6.4

Az érintett a hozzájárulás megadásával tudomásul veszi és elfogadja az adatkezelés
Adatvédelmi Irányelvben, illetve az egyes Egyedi Adatkezelési Szabályzatokban foglalt
valamennyi feltételeit.

6.5

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik
ehhez hozzájárultak. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Kékkúti az eljáró
hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

6.6

Cselekvőképes személy önállóan adhat hozzájárulást. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és
az egyébként cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A
14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként
korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy
utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. Az érintett, illetve törvényes
képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

6.7

Az érintett szavatol azért, hogy a harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé
tett személyes adat kezeléséhez az érintett, illetve szükséges esetben a törvényes képviselője
hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Adatkezelőknek nem áll módjában a részére megadott
személyes adatokat ellenőrizni és/vagy a hozzájárulások megfelelőségét vizsgálni. Az
Adatkezelők minden, az adatok pontatlanságából vagy a hozzájárulás hiányából vagy nem
megfelelő voltából eredő felelősséget kizár. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért
kizárólag az adatok megadó személy tartozik felelősséggel.

7.

A KEZELT ADATOK KÖRE

7.1

A kezelt személyes adatok körét, a 7.2, 11 és 12 pontokon túl, az Egyedi Adatkezelési
Szabályzatok határozzák meg.

7.2

A Közvetlen Marketing tevékenység céljából létrejött adatkezelés az érintettek következő
személyes adataira terjed ki:
-
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8.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1

A Kékkúti, illetve adattovábbítás esetén a KMV cégcsoport az érintett személyes adatait az
Egyedi Adatkezelési Szabályzatokban meghatározott időpontig, de, eltérő jogszabályi
előírás hiányában, legfeljebb 36 hónapig kezeli.

8.2

Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok érintett által kezdeményezett törlése, egyéb
érintett által kezdeményezett törlés, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést
elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

9.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

9.1

Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Adatvédelmi
Irányelvben, illetve az Egyedi Adatkezelési Szabályzatokban meghatározott elérhetőség(ek)en
és mód(ok)on. A Kékkúti a kezelt adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

9.2

Az érintett törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak – a kötelező
adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az Adatvédelmi Irányelvben, illetve az Egyedi
Adatkezelési Szabályzatokban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

9.3

Az érintett személyes adatait akkor is törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az adatkezelés
célja megszűnt; vagy (iii) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (iv)
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy
(v) ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

9.4

Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelik az Adatkezelők, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

9.5

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes
adatokról az Adatvédelmi Irányelvben, illetve az Egyedi Adatkezelési Szabályzatokban
megjelölt elérhetősége(ke)n.

9.6

A Kékkúti az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó és az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

9.7

A Kékkúti-nek a személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére, a kért tájékoztatás
megadására a kérelem beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésére. Amennyiben az
adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül
írásban közli az elutasítás indokait.

9.8

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
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9.8.1 a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte
el;
9.8.2 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
9.8.3 törvényben meghatározott egyéb esetben.
9.9

A Kékkúti a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az
érintettet írásban tájékoztatja. Ha a Kékkúti az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

9.10

Amennyiben az érintett az Kékkútinak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.11

A Kékkúti az érintett személy adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

9.12

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Kékkúti ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.

9.13

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek megkereshetik a Kékkúti-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Kékkúti a megkereső szerv részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

9.14

Az érintett az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése
ellen.

9.15

Ha a Kékkúti az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Kékkúti személyes adatát korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

9.16

Amennyiben az Adatkezelők adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az
adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá
vonatkozó személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást
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személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása
mellett.
9.17

Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a
Kékkúti címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit
végrendeleti juttatásban részesített, kérheti – az érintett személlyel fennálló kapcsolatának
igazolása mellett - az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása
mellett az adatok továbbítását.

9.18

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr.
Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +361-3911400, www.naih.hu).

10.

ELÉRHETŐSÉGEK

10.1

A fentebb meghatározott jogosultságok a Kékkúti részére címzett, ajánlott és tértivevényes
levél útján vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatóak:
-

Kékkúti Ásványvíz Zrt.: a Fogyasztói Szolgálatának telefonszáma: 06-40/200-329, email
címe:
marketing@kekkuti.hu,
illetve
az
adatok
törléséhez
a
leiratkozas@kekkuti.hu

11.

A KÉKKÚTI WEBOLDALÁNAK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELI

11.1

A jelen pontban meghatározott feltételek a következő weboldalak („Weboldal”) használatára
terjednek ki, beleértve azok al-oldalait is:
-

www.theodora.hu

-

www.theodora-info.hu

-

www.nestle-aquarel.hu

-

www.kekkuti.hu

-

www.kekkuti.eu

-

www.theodora.eu

-

kekkutiasvanyvizrt.hu

-

theodoraquelle.hu

11.2

A Weboldalon használt „mi”, „minket”, „miénk” kifejezések a Kékkúti és a KMV
cégcsoportra, illetve azok kapcsolt vállalkozásaikra utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a
weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt használó személyre utal.

11.3

A Weboldalra elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a jelen
Adatvédelmi Irányelvben meghatározott feltételek vonatkoznak.
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11.4

A Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja a jelen pontban meghatározott feltételeket.

11.5

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a Weboldalt.

11.6

A Kékkúti nem vállal felelősséget a Weboldalon található adatok esetleges
pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a
Weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó
tudomásul veszi, hogy a Weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak
figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

11.7

A Felhasználó által a Weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem
személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen kérdés, megjegyzés, javaslat
és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak. Bármely a
Weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információk, adatok a Kékkúti
tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés,
átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára –
felhasználhatja. A Kékkúti korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra
továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket,
javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása,
reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az
információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ
továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő
jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok
Kékkúti által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó
jogszabályt. A Kékkúti nem köteles felhasználni a továbbított információkat.

11.8

A Weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegyés más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Kékkúti vagy a KMV cégcsoport, egyéb
esetben azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

11.9

A Felhasználó jogosult a Weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült
kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő
továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó
érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött
anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A Weboldal bármely részének
többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem
módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

11.10 A Weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási
védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a
weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja
a Kékkúti vagy a KMV cégcsoport. A Weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem
értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének
felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A
Felhasználó számára szigorúan tilos a Weboldalon, vagy a Weboldalon elérhető bármely
tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása.
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11.11 A Kékkúti Weboldalán található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Kékkúti
hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Kékkúti nem vállal
felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és
működéséért. A más Weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a
Kékkúti az adott weboldalt bármilyen formában támogatná.
11.12 A Kékkúti nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más
(például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra
vonatkozó) – szavatosságot a Weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért,
megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a Weboldalhoz való hozzáférésmegszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a Weboldal vírusmentességéért, a
Weboldalon keresztül a Kékkútitól megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy
megbízhatóságáért.
11.13 A Kékkúti fenntartja a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak
bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza,
felfüggessze, vagy megszüntesse.
11.14 A Kékkúti, továbbá a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt
vevő harmadik felek nem kötelesek a Weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és
szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy
frissítést végezni. A Weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.
11.15 A Kékkúti, továbbá a Weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt
vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a Weboldalhoz vagy a Weboldalról valamely
hivatkozás útján megnyitott más Weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából,
használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy a Felhasználó által részünkre
küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből
bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett,
különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.
11.16 A Kékkúti nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal használata, a Weboldalhoz való
hozzáférés, vagy bármely anyag Weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó
számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges
veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a
Weboldalról.
11.17 A Felhasználók nem végezhetnek a Weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint
jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, különösen:
-

magánszemélyek személyes adatait (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett
hozzájárulása nélkül) vagy más jogait sértő tevékenységet;

-

a Kékkúti vagy a KMV cégcsoport, annak munkavállalóinak, vagy más személyeknek a
becsmérlését vagy rágalmazását, valamint minden, a Kékkúti vagy a KMV cégcsoport
jóhírnevét csorbító magatartást;
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-

a Kékkúti, a KMV cégcsoport vagy más személyek tulajdonában esetlegesen
károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltését.

11.18 Nem engedélyezett továbbá Kékkúti, a KMV cégcsoport vagy harmadik személyek rendszereit
vagy hálózatbiztonságát károsan zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű,
pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a Weboldalra.
12.

A KÉKKÚTI SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI

12.1

A „Sütik” kis szövegfájlok (adatcsomagok), amelyek a Weboldal meglátogatásakor a
Weboldalt felkereső számítógépére kerülnek. A Sütik a Weboldal működését segítik, illetve
hatékonyabb működését teszik lehetővé, valamint információkat adnak a Weboldal tulajdonosai
számára.

12.2

A Kékkúti a Sütiket a Weboldal használhatóságának és funkcionalitásának javítására használja,
valamint annak jobb megértésére, hogy a Weboldal látogatói miként használják a Weboldalt és
az azokon elhelyezett eszközöket, illetve szolgáltatásokat. A Sütik tárolása a Weblap
látogatóinak számítógépén történik, abból a célból, hogy a következő látogatáskor még
szórakoztatóbb és élvezetesebb legyen a Weboldal. Ezen információk kizárólag belsőleg (a
KMV Cégcsoporton belül) kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk
az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen vagy általános
jellegű adatok, amelyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek az Infotv.
szerinti személyes adatnak.

12.3

A Kékkúti nem használ Sütiket személyi azonosító adatok – például nevek – gyűjtésére,
azonban fenntartja a jogot, hogy a Sütiben lévő információt a honlap látogatóitól más
módon szerzett személyi adatokhoz kapcsolja.

12.4

A Süti beállítások a Weboldal látogatójának böngészőjében bármikor megváltoztathatók.
Fontos ugyanakkor, hogy a Süti beállítások megváltoztatása esetén előfordulhat, hogy nem lesz
lehetséges a Weboldal valamennyi funkciójának használata.

12.5

A Weboldal felkeresésekor a következő típusú sütik alkalmazásával lehet találkozni:
12.5.1 A Weboldal működéséhez szükséges sütik
Ezek olyan Sütik, amelyek mindenképp szükségesek egy Weboldal működéséhez. Ezen
sütik nélkül a Weboldal nem fog megfelelően működni.
12.5.2 A Weboldal működését segítő sütik
Ezek olyan Sütik, amelyek a Weboldal jobb működését segítik elő. Például egyes Sütik
megjegyzik a Weboldalon előzőleg megtekintett tartalmat. A Weboldal működését
segítő Sütik tehát lehetővé teszik a tartalom testre szabott, az érdeklődési körnek
megfelelő használatát, valamint időt takarítanak meg azzal, hogy a Weboldal újbóli
látogatásakor vagy regisztrációval elérhető részekbe történő belépéskor nem a korábban
már megadott információkat újból megadni.
12.5.3 Közvetlen sütik (first party cookies)
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Ezek olyan Sütik, amelyeket ez a Weboldal helyez el, és kizárólag ez a Weboldal tud
olvasni.
12.5.4 Közvetett sütik (third party cookies)
Ezek olyan Sütik, amelyeket harmadik felek helyeznek el, és amelyeket különböző
szolgáltatásokhoz használhatóak fel.
12.5.5 „Flash”sütik
A Kékkúti Zrt fentieken kívül az ún.„flash”Sütiket is használ. A flash Sütik célja, hogy a
Weboldalt meglátogatók beállításait – például a hangerőbeállítás vagy a játékban elért
legmagasabb pontszám – a tartalom megfelelő kialakítása céljából kezelje. Azon
harmadik felek, akik bizonyos szolgáltatások – például játékok vagy hirdetések –
nyújtásában a Kékkúti partnerei, a flash Sütiket nem személyi azonosító jellegű
információk gyűjtésére használják.
Jelen Adatvédelmi Irányelvet a Kékkúti, mint akaratával mindenben megegyezőt az alulírott napon a
fentebbi tartalommal jóváhagyta.
Budapest, 2015. június 12.
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