
Adatkezelési tájékoztató – Ásványok Háza

Az adatkezelő
Adatkezelő neve, elérhetőségei
 Az adatkezelő megnevezése: Biocentrum Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
 Az adatkezelő levelezési címe: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.
 Az adatkezelő e-mail címe: matracsillaga@gmail.com
 Az adatkezelő telefonszáma: +3670930 3869
 Honlap: http://matracsillaga.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes ada-
tok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie (süti)?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el 
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és 
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a láto-
gatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalma-
sak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót 
tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre táro-
lásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-
mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés 
a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Google Analytics cookie:
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazá-
sok tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgál-
tatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal 
használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogató-
kat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhe-
lyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiek-
ben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb 
hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte 
az interneten. 



Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhe-
tőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 
pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az, hogy legfrissebb ásványgyűjtő túráinkról mihamarabb értesüljön. Az adatokat 
bizalmasan kezeljük, azokat a levelezőrendszer-szolgáltató szerverén tároljuk, harmadik félnek nem 
továbbítjuk.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, érdeklődés formája (magánszemélyként, pedagógusként, cso-
port tagjaként), érdeklődési kör (ásványgyűjtő túrák, programajánló), telefonszám (nem kötelező).
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Ásványgyűjtő túrára való jelentkezés adatai

A túrákra való jelentkezés során a következő adatokat kérjük el:
- név,
- email cím,
- telefonszám.
Ezen adatokra az azonosításhoz, illetve az esetleges azonnali eléréshez (túra elmaradása esetén) van 
szükség. Az elektronikus adatokat a túravezető tárolja, ezek biztonságáért ő vállal felelősséget. A nyom-
tatott jelenléti ívek tárgyév végéig megőrzésre kerülnek, archiválva. Ön bármikor kérheti adatainak 
törlését, módosítását. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk, megőrzésükre statisztika vezeté-
séhez, illetve esetleges újbóli jelentkezés során felmerülő adatpótláshoz használjuk.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott tech-
nika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
•	 a tájékoztatáshoz való jog,
•	 az adatok helyesbítéséhez való jog,
•	 az adatok törléséhez való jog,
•	 az adatok zárolásához való jog,
•	 a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelé-
séről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 
napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy 
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A 
kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érin-
tett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása ki-
zárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az 
Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön 
hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus 
úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi ren-
delkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszün-
tetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdemé-
nyezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bí-
rósághoz fordulhat.



Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás 
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

Legutolsó módosítás: 2023.03.22.


