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Magyar Talajtani Társaság

A honlap adatkezelési alapelvei

A Magyar Talajtani Társaság honlapjának szolgáltatásait a Magyar Talajtani Társaság (1022 Budapest, Herman Ottó út 15., a továbbiakban adatkezelő) biztosítja, a háttér technológia üzemeltetését és adatfeldolgozási feladatokat a Webonic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 14., a továbbiakban
adatfeldolgozó) végzi.
A honlap és teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, bármely tartalmi vagy formai elem csak
a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A honlap látogatásából és/vagy használatából eredő esetleges károkért az adatkezelő és az adatfeldolgozó felelősséget nem vállal.
Az adatfeldolgozó és az adatkezelő fontosnak tartják a honlap látogatói és felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes, illetve az üzleti adatokat egyaránt
bizalmasan kezelik, megtesznek minden olyan intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.
A honlap személyes adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A honlap használatával összefüggésben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdekének
érvényesítése (a biztonság és a visszaélések elkerülésének biztosítása érdekében).

Automatikus adatkezelés
Az automatikus adatkezelés célja, hogy a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás
működésének ellenőrzése (statisztika és a szolgáltatás minőségének javítása, a technikai kiszolgáló
eszközök működésének optimalizálása) és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítse a látogatói adatokat, illetve szabályozza a honlap egyes tartalmaihoz való hozzáférést. Az automatikus
adatkezelés a honlap rendeltetésétől és minden egyéb funkciójától függetlenül történik.
Az automatikus adatkezelés jogalapja a szolgáltató jogos érdeke, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre minden látogató esetében (látogatottsági napló):


a látogatás időpontja (másodperc pontossággal);



a kliens számítógépének IP címe;



a meglátogatott oldal címe.
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A látogatottsági napló esetén az adatkezelés időtartama: a látogatástól számított legfeljebb
180 nap. A látogatottsági napló adatai statisztikai módszerekkel összesített (személyek azonosítására nem alkalmas) formában 180 napon túl is megőrzésre kerülnek.

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Mit jelent: A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, és a
számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető
lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. Egy cookie általában tartalmazza a webhely
nevét, ahonnan a cookie jött, azt, hogy milyen hosszan marad az eszközén, és az értékét, ami
általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.
2. Mire használjuk: A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy
annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A
Cookie-k segítenek a weboldalunkon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében,
és az Ön vásárlói élményének javításában. Arra is használjuk, hogy anonim, összesített
statisztikákat készítsünk, melyekkel jobban megértjük, hogy hogyan használják a webhelyet.
Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani!

3. Milyen típusú cookie-kat használunk:


Egyrészt „session cookie”-kat (munkamenet süti) használunk, melyek nem állandó cookiek, és a weboldal megjelenítéséért, funkcionalitásáért felelnek, egy munkamenetre szólnak.
A bejelentkezett felhasználót azonosítják a webhely használatának időtartama alatt. Ezen
adatok alapján Ön sem közvetlenül, sem közvetett módon nem azonosítható!



Másrészt amikor meglátogatja a talaj.hu webhelyet, olyan cookie is található a a honlapon,
amelyet nem a honlapot működtető adatkezelő helyez el, hanem a Google Analytics
adatelemzési célból. Ezzel a felhasználói szokásokról kaphatunk képet. A program felismeri
a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e,
továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A honlapon olyan cookie is található, amely harmadik személy cookie-jának minősül. Ez a
Google Adwords, melynek célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések
hatékonyságát. 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.
A Google adatvédelmi gyakorlatáról további tájékoztatást és információt talál a
https://google.com/policies/privacy/ oldalon.

4. Az Ön lehetőségei és a cookie-k letiltása: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Ön bármikor
a böngészője Beállítások menüpont Segítség opció kiválasztásával módosíthatja a cookie-kra
vonatkozó beállításokat. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet
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értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy
bizonyos feladóktól származó cookie-kat. A választási lehetőség a használt böngészőtől függ,
minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó
információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt
tartalmaz a választható beállításokról.
A sütik alkalmazását letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez
segítséget az alábbi linkeken talál:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
Ha Ön nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics jelentést készítsen a látogatásáról, telepítheti a
GoogleAnalytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a
GoogleAnalyticsJavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek
látogatási információt a Google számára.
Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet a felhasználói élményre, ill.
egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól eleshet.

Facebook


A Társaságnak van Facebook oldala, mellyel összefüggésben a kezelt adatok köre a
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az adatkezelés célja ilyenkor a
Facebook.com oldalon a híreinknek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
lájkolása.



Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi
oldal
szabályozása
vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),
(http://www.facebook.com/about/privacy/)



Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
Facebook.com weboldalon.

Egyéb információk
A szolgáltató a hozzá beérkezett elektronikus leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év
elteltével törli.
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A szolgáltató az érvényes jogszabályoknak megfelelő feltételekkel és esetekben a hatóságok
számára adatszolgáltatásra kötelezhető. A hatóságok részére (pontos cél és az adatok körét megjelölése esetén) személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A szolgáltató informatikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint szerverparki környezetben találhatók. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak
számára hozzáférhető, hiteles, változatlan és jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. A szolgáltató intézkedésekkel gondoskodik az adatok védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A szolgáltató a biztonságról szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.; cégjegyzékszáma: 07 09 025725; adószáma: 25138205-2-07; nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér
Megyei Törvényszék) Az ő adatvédelmi irányelveik elérhetőek: https://www.webonic.hu/aszf
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