
 Adatkezelési tájékoztató és Cookie-szabályzat 

A Kutasi Sporthorgász Egyesület az alábbiakban tájékoztatja a  https://www.kutasito.hu oldalon 
regisztrálókat megadott adataik kezeléséről. 

1. A kezelt adatok köre 
 Regisztráció esetén: 
o név 
o jelszó 
o felhasználónév 
o e-mail cím 
o település 
o telefon (opcionális) 
 

2. Az adatkezelés célja 
Regisztráció esetén kizárólag a honlap regisztrációhoz kötött funkcióinak elérése: rekordlista, 
vendégkönyv, illetve azok használata. A regisztrált felhasználók nem kapnak hírlevelet.

3. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja a  https://www.kutasito.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama 
Az adatkezelés a regisztráció  napján kezdődik és a regisztráció visszavonásáig tart.
 
5. A honlap üzemeltetője 
Kutasi Sporthorgász Egyesület 7541 Kutas, Petőfi u. 
Az adatokat a Webhoszting cég biztonságos szerverein tároljuk.
 
6. Az érintettek jogai 
A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni tárolt adatairól, kérheti azok módosítását, törlését. 
Adatok törlése a vargac69@citromail.hu címen kérhető. 

7. Jogorvoslat 
A felhasználó az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

8. Cookie-szabályzat
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Személy szerint nem tudunk és nem is akarunk az ezekben tárolt
információk alapján beazonosítani, mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban
honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely 
szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain 
keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását 
tudja majd használni.
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a. Mik azok a cookie-k (sütik)?

Az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. 
Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen 
mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a 
cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára 
nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

b. Mire használjuk a cookie-kat?

honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret 
beállításokat a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban 
megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és 
időpontja válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre
beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon milyen termékeket tett a 
bevásárlókosarába a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és 
szolgáltatásaink fejlesztését.

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.
Honlapunk a következő cookie-t használhatja:
Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig
kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes
funkciók megfelelő működéséhez.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó
weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen 
hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, 
vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal 
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet 
idejére korlátozódik.


