Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás
Az adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás célja, hogy rögzítse a Galga Invest Zrt.
adatvédelmi elveit és adatkezelésének szabályait. A http://galgainvest.hu/ weblap üzemeltetője a
Galga Invest Zrt.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban és adatkezelési tájékoztatóban a Galga Invest Zrt. az alábbi
jogszabályokat, illetve európai uniós kötelező jogi aktusokat veszi figyelembe:
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 amennyiben alkalmazható a Galga Invest Zrt. tevékenységére: az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
A Galga Invest Zrt. adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit alapvetően az szabja meg, hogy
tevékenysége során jellemzően más szervezetek megbízásából jár el, azok számára végez
adatfeldolgozói tevékenységet. Az ilyen tevékenységek során az érintettek tájékoztatására azok a
szervezetek kötelesek, amelyek nevében a Galga Invest Zrt. eljár.
Adatkezelési alapelvek
A Galga Invest Zrt. – akár adatfeldolgozóként, akár adatkezelőként jár el – felelősségi körén belül
tiszteletben tartja és érvényre juttatja az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében foglalt következő
alapelveket:
 az adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
történik („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem
kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 az adatkezelés – annak céljai szempontjából – megfelelő és releváns, és a szükségesre
korlátozódik („adattakarékosság”);
 a kezelt adatok pontos és szükség esetén naprakész; és minden észszerű intézkedést
megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
 az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott
tárolhatóság”);
 az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikke szerinti tájékoztatás a Galga Invest Zrt. által
adatkezelői minőségében végzett adatkezelésekről
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Galga Invest Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő")
Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.

E-mail címe: info@galgainvest.hu
Telefonszáma: +36 1 780-4583
Honlap: http://galgainvest.hu/
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
Neve: …..
E-mail címe: info@galgainvest.hu

Az általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikke alapján a Galga Invest Zrt. az alábbiakban teszi közzé az
adatkezelői minőségében végzett adatkezelésekről szóló tájékoztatásokat:
A http://galgainvest.hu/#elerhetoseg honlapon szereplő elektronikus nyomtatvány használata esetén
végzett adatkezelés
A Galga Invest Zrt. tevékenységi körébe tartozó egyéb tevékenységekre vonatkozó adatkezelési
tájékoztatót a vonatkozó szerződések tartalmazzák.
A weboldal működése során rögzített adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az
adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes érintett
adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz
kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
Web-oldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője
által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy,
mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy
jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.
Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a
számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán
tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel
nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok
fogadását a Web-böngészőjében.
További böngészőspecifikus információk:
– Firefox
– Microsoft Edge
– Chrome
– Safari
A cookie-król és működésükről a következő forrásból szerezhet további információkat:
– Wikipedia

(Nem vállalunk felelősséget az ide belinkelt, külső honlapok tartalmáért.)
Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön
nem törölte azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése
a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.
Oldalunk által használt cookie-k listája:


- Webtárhely cookie

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek
a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák
készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube
videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak,
amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. Az adatkezelő nem ellenőrzi harmadik
felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.
Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a
böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy
böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni. Kérjük,
amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti)
beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos
funkciói működésképtelenné válhatnak.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése, a weboldal felhasználói élményének növelése.
Az Adatkezelő rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze
a felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Budapest, 2018. május 25.

