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ADATKEZELÉI TÁJÉKOZTATÓ 
 

WEBOLDAL ÁLTAL KEZELT ADATOK 

 

 

A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (a továbbiakban ZKNP vagy Adatkezelő) 

tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes 

adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 

adatkezelésre. 

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és 

garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes 

adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes 

adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell 

figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.  

 

Adatkezelő a jelen tájékoztatóval és az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen tesz 

eleget a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási 

kötelezettségének: https://www.zknp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

 

 

1. Az Adatkezelő adatai 

 

adatkezelő neve: Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

honlap: www.zknp.hu 

telefon: +36 1 2 11 22 33 

e-mail cím: adatvedelem@zknp.hu 

cégjegyzékszám: 01-09-952185 

adószám: 23084454-2-42 

adatvédelmi tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft. – Dr. Dékány Dóra 

elérhetőség: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/17. 

iroda@unihill.hu 

 

2. Az adatkezelési tevékenység bemutatása 

 

Az érintettek köre: 

A weboldalt látogató személyek 

 

Az adatkezelés célja: 

A weboldal működésének elősegítése, a funkciók teljes körű használata és a felhasználói 

élmény javítása.  
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Az adatkezelés jogalapja: 

Az Ön hozzájárulása, mely a honlap használata során ad meg.  

 

Az adatkezelés időtartama:  

 

 

A személyes adatok címzettjei: 

Az adatokat kizárólag Adatkezelő informatikai és ügyfélszolgálati feladatokat ellátó 

munkatársai ismerhetik meg feladatuk ellátásával összefüggésben.  

 

Adatfeldolgozó:  

Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez és tárhely biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe.  

 

• Neve:   C-Ware Kft. 

• Székhelye:  1071 Budapest, Peterdy u. 6. 

• Telefon:    +36 1 413 4919 

• E-mail:   office@cware.hu 

• Honlap:    http://www.cware.hu 

 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket 

Hozzászólások 

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a 

hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése 

céljából. 

 

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül 

továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar 

szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A 

hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik 

nyilvánosan. 

 

Média 

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az 

olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket 

letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből. 

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok 

Sütik 

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A 

tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen 

automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év. 
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Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor 

átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-

e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk 

a böngészőt. 

 

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési 

információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig 

érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az 

“Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a 

bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. 

 

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a 

süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, 

amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége. 

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, 

képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan 

úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. 

 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik 

féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos 

felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az 

oldalra. 

 

Analitika 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot 

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben 

maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté 

és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. 

 

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói 

profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy 

törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját 

felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és 

szerkeszthetik. 

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán 

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export 

fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó 

rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes 

adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy 

biztonsági okokból kötelező megőriznünk. 
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Hová továbbítjuk az adatokat 

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. 

 

 

3. Az Érintett jogai 

 

Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: 

 

- Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

- Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás 

nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott 

elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 

napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot 

Adatkezelővel elérhetőségein. 

 

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-

1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 

 

További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatkezelési Tájékoztatót vagy vegye 

fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein. 

 

Budapest, 2020. december 15. 

   

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 
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