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A Nyilatkozat célja:  
A weboldal adatkezelőjének, a használt adatok körének, és helyének meghatározása. A 
Nyilatkozat rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe 
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseit. 
 
A guruloallvanykolcsonzes.hu üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő). 
Horváth Imre egyéni vállalkozó  (1047 Budapest, Attila u. 64. +36209461753) 
 
Tárhely szolgáltató:  
DOTROLL KFT. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

Önkéntesen megadható adatok: 

Adatkezelés a weboldal böngészése esetén 
A weboldal böngészéséhez nem szükséges semmilyen személyes adatot megadnia. 
 

Adatkezelés önkéntes kapcsoltfelvétel esetén 
A weboldalon egy űrlap kitöltésével lehetősége van felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot. 
Az űrlap elküldésével, elfogadja a jelen adatkezelési nyilatkozatot. Az elküldött adatok nem 
kerülnek tárolásra a tárhelyen, hanem azonnal továbbítódnak az Adatkezelő email fiókjába.  
A megadott adatok kizárólag az Önnel való kapcsolat felvételre lesznek felhasználva, 
(választ adva az Ön által önkéntesen küldött érdeklődésére, kérdésére), más célt nem 
szolgálnak, másnak átadásra nem kerülnek.  
 
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel elősegítése 
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege. Az adatok megadása önkéntes, 
hitelességük az Ön felelőssége.  
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása. 
adattárolás helye, módja: Az elküldött adatok a honlapon nem kerülnek tárolásra, az 
üzenet elküldése után azonnal, az Adatkezelő email fiókjába érkeznek, és az oldal 
elhagyásakor automatikusan megsemmisülnek. 



adattárolás határideje: Beérkező emailjét az Adatkezelő a kapcsolat felvételi ügy 
elintézéséig (a cél megvalósulásáig) tárolja. 

Automatikusan tárolt adatok: 
A weboldal oldalainak meglátogatása során a szerveren található  operációs rendszer 
automatikusan rögzíti a Látogató IP címét, operációs rendszerének típusát, a megtekintett 
oldalakat, a látogatás időpontját, és  földrajzi helyét (nem pontos cím csak város szintig) un. 
log fájlokban., Ezek azonban nem kapcsolhatók össze a Látogatók semmilyen egyéb 
személyes adataival.  
 

Adat tárolás célja és jogalapja: 
Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos 
érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. 
jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is 
rögzíti. 
 
Adat tárolás ideje: maximum 6 hónap. 
 
Az adat tárolás helye: 
a weboldal tárhely szolgáltatójának szerverén   
 
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e Nyilatkozatban leírt céloktól eltérő 
célokra nem használja fel, és fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a 
felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.  
 
Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a 
módosított adatkezelési szabályzatot. 
  

Cookie kezelési szabályzat 
 
A fogalom meghatározása: A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó 
böngészőjének, és amelyet az ügyfél számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem 
kerül tárolásra, csak funkcionális, statisztikai és célzott hirdetések nyújtásának segítésére 
jönnek létre anonim módon.  
 
Létrejöttük jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása. 
A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén 
abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja ezt a honlapot.  
 
Rendelkezési jog: Amennyiben nem szeretné engedélyezi használatukat, kérjük ne 
böngéssze tovább weboldalunkat, vagy tiltsa le létrejöttüket böngészőjében, ahol a már 
meglévőket törölheti is a beállításokban. 
 
A letiltás következménye: előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljes körűen működni. 
 
 

Milyen cookie-k találhatók ezen a weboldalon? 
 
Feltétlenül szükséges cookie-k 



Ezek a cookie-k alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatók használni tudják a weboldal 
funkcióit (űrlapjait), melyen keresztül elküldhető pl üzenet, érdeklődés. 
 
 
Marketing és, célzott marketing (Remarketing) cookie-k 
Ezek a cookie-k az Önhöz és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket és 
üzeneteket jelenítenek meg. Más webhelyekhez, (Googlehoz, Facebookhoz) kapcsolódnak. 
 
Addthis által létrehozott cookie-k:  
a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását segíti, valamint a megosztások statisztikai 
analitikáját biztosítja, személyes adatokat nem tartalmaz. (adthis.com) 
 
Statisztikai célú cookie-k 
A weboldal Google Analytics statisztikát használ. Az ezáltal létrehozott cookie-kat arra 
használhatók, hogy információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a 
honlapot. A cookie-k anonim módon gyűjtik az információt, ideértve az oldal látogatóinak 
számát, hogy a látogatók honnan kattintottak rá az oldalra és, hogy milyen aloldalakat 
látogattak meg. 
 
A legnépszerűbb böngészők cookie (süti) beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 
Google Chrome  
Firefox  
Microsoft Internet Explorer 11  
Microsoft Internet Explorer 10  
Microsoft Internet Explorer 9  
Microsoft Internet Explorer 8  
Microsoft Edge  
Safari 
 
 
Jelen nyilatkozat érvényessége: 2018-05-23 -tól, visszavonásig 


