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I. Általános rész

1. Bevezetés 

A Dunacell Kft. (a továbbiakban: „Dunacell”) fontosnak tartja az érintettek adatkezeléshez kapcso-
lódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Dunacell az érintettek személyes adatai-
nak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Ta-
nács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében törté-
n  védelmér l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívülő? ő?
helyezésér l [a továbbiakban: „GDPR”]ő? ), az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vo-
natkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között
található) alapján jár el. 

2. Fogalmi meghatározások

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran el forduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:ő?

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési m veletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jelleg  feladatokűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
elvégzése; az adatfeldolgozás során a m veletek végrehajtásakor alkalmazott módszer és eszköz, vaűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
lamint a m velet elvégzésének helye nem releváns;űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
Adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező?
szervezet, aki, vagy amely a Dunacell-lel kötött szerz dés alapján az adatok feldolgozását végez;ő?
Adathordozó: az adat megjelenítését lehet vé tev  eszköz, ideértve az iratokat is, amely lehet paő? ő? -
píralapú,  illetve  mágneses  adathordozó,  különösen:  okirat,  mágneslemez,  pendrive,  CD,  DVD,
mágnesszalag, winchester (Hard Disk Drive), videoszalag, hangszalag;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely m velet,űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
így például az adatok gy jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhaszűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
nálása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozata-
la, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további fel-
használásának megakadályozása, továbbá fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; 
Adatkezel :ől  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez  szerveő? -
zet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasz -
nált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldol-
gozóval végrehajtatja;
Adatmegjelölés: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak más adatoktól való megkülön-
böztetése céljából. Kötelez  a személyes adat megjelölése, ha annak helyességét vagy pontosságát aző?
érintett vitatja;
Adatmegsemmisítés:  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, melynek
következtében az adatokhoz többé sem a Dunacell, sem más nem férhet hozzá; 
Adattovábbítás: a személyes adatnak a Dunacell-t l és az érintett l különböz  harmadik személyő? ő? ő?
számára hozzáférhet vé tétele;ő?
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Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
Alkalmazott jogszabályok:  a  Dunacell adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések fi-
gyelembe vételével jár el:

i. GDPR 
ii. Infotv.

iii. a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (ő? a továbbiakban: „Ptk.”)
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történ  kezelése (pl. azonosítóval történ  helyettesíő? ő? -
tése), amelynek következtében további információk (pl. a személyes adat és a helyette alkalmazott
azonosító közötti kapcsolatot megteremt  módszer, eljárás leírása) felhasználása nélkül többé márő?
nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre (például az érin-
tettre vagy hozzátartozójára) vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes
adattól elkülönítve tárolják és megfelel  technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy aő?
korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez az álnevesített személyes adatot
nem lehet hozzákapcsolni;
Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti
kapcsolat többé nem állítható helyre;
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a Dunacell
a jöv ben csak korlátozott módon vagy ideig kezelhesse ket;ő? ő?
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemz ire vonatkozóő?
minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat (pl. arckép, vagy ujjlenyomat),
amely lehet vé teszi vagy meger síti a természetes személy egyedi azonosítását vagy meger síti aő? ő? ő?
korábban elvégzett azonosítás eredményét;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amely ré-
szére a személyes adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy a címzett egyúttal harmadik személy-e;
Érintett: bármely, egyedileg meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;  jelen tájékoztató értelmezés során érintett  a
’vitalkomposzt.hu’ weboldalt felkeres  és azon keresztül a Dunacell-el kapcsolatfelvételt kezdeméő? -
nyez  személy;ő?
Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adat-
védelmi  el írások betartásának ellen rzésére kijelölt  hatóság,  amely Magyarországon a Nemzetiő? ő?
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”);
Genetikai adat:  egy természetes személy örökölt  vagy szerzett genetikai jellemz ire vonatkozóő?
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonat -
kozó egyedi információt hordoz, és amely els sorban az említett természetes személyb l vett biolóő? ő? -
giai minta (pl. hajszál, nyál- és vizeletminta) elemzéséb l eredő? ;
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tag-
államain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli országok;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelke-
z  szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, a Dunacell-lel vagy az adatfeldolgozóval;ő?
Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határo-
zott kinyilvánítása, amely megfelel , el zetes tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelm  beleő? ő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
egyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – akár teljes kör , akár egyes adatkezelési m veleűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
tekre kiterjed  ő? – kezeléséhez;
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Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő?
rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell al -
kalmazni;
Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhet vé tétele;ő?
Profilalkotás: a személyes adatok automatizált – emberi beavatkozás nélküli – kezelése, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez f z d  bizonyos személyes jellemz kűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok ő? ő? ő?
(például munkahelyi teljesítmény, gazdasági/ pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes prefe-
renciák, érdekl dési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy moző? -
gáshoz kapcsolódó jellemz k elemzésére vagy el rejelzésére használjákő? ő? ;
Személyes adat: az érintettel/ hozzátartozójával kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett/
hozzátartozó neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy a Dunacell által létrehozott
azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemz  ismeret ő? –, illetve az adatból levonható, az érintettre/ hozzátartozójára vonat-
kozó következtetés;
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely struktu-
rált állománya, amelyben meghatározott ismérvek alapján hozzáférhet k, kereshet k az adatok;ő? ő?
Természetes személy: él  ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhező?
f z d  jog – jogosultja lehet;űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok ő? ő?
Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyi-
latkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a Dunacell-nél és az adatkezelés meg-
szüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. Ki az adatkezel ?ől

Neve: Dunacell Kft.
Székhelye: 2401 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. 
Cégjegyzékszáma: 07-09-002447
Adószáma: 11103372-2-07
Kapcsolattartó e-mail címe: anett.csaknesimon@dunacell.com
Kapcsolattartó telefonszáma: 0625/530-412

4. Melyek az adatkezelés alapvet  elvei?ől

i. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig személyes adatnak min sül, amígő?
az  érintettel  kapcsolatba  hozható.  Az érintettel  akkor  hozható  kapcsolatba  a  személyes
adat, ha a  Dunacell ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek az
érintett és az adat közötti összefüggés megállapításához szükségesek, azaz képes az adat alap-
ján azonosítani az érintettet.

ii. A Dunacell kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai (az alkal-
mazott jogszabályok a „Fogalmi meghatározások” között kerültek felsorolásra) által megha-
tározott el írások betartásával kezel személyes adatot (ő? jogszer ség elveűség elve ).

iii. A  Dunacell kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések
mind az érintett, mind a Dunacell számára érthet k, átláthatók (ő? átláthatóság elve) és tisztes-
ségesek (nem megtéveszt k) legyenek. A ő? Dunacell az érintettek irányába a jelen tájékoztató
közzétételével, naprakészen tartásával és folyamatos elérhet ségével, míg a szervezetén belülő?
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az adatkezelésekr l vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság köő? -
vetelményének megvalósulásáról.

iv. A  Dunacell kizárólag fejezetben meghatározott célokból kezeli az érintett szemé-
lyes adatait  (célhoz kötöttség  elve).  A Dunacell  haladéktalanul tájékoztatja az érintettet  új
adatkezelési cél alkalmazása esetén.

v. A Dunacell csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek az adatkezelés céljá-
nak megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek és a cél elérésére alkalmasak (adattaka-
rékosság elve). 

vi. A Dunacell csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mérték-
ben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve). 

vii. Az adatkezelés során a Dunacell az adatbeviteli hiba észlelését követ en általa elvégő? -
zett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontos-
ságát, teljességét és  – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges  – naprakészségét, vala-
mint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen
azonosítani (pontosság elve). 

viii. A Dunacell az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok ti -
tokban tartásáról, az illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).
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5. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?

i. A Dunacell által igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcso-
latos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó kü-
lön jogszabályok keretei között a Dunacell határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kö-
tött adatfeldolgozói szerz désben. A Dunacell felel s  az adatkezeléshez kapcsolódóan aző? ő?
adatfeldolgozó részére  adott utasítások jogszer ségéért. űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok

ii. Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – a Dunacell beleegyezése és rendelkezé-
sei szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet. 

iii. Az adatfeldolgozó az adatkezelést (pl. annak célját, módját, a kezelt adatok körét) érint  érő? -
demi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Dunacell uta-
sításai szerint dolgozhatja fel, saját céljára nem használhatja fel ket, a személyes adatokat aő?
Dunacell rendelkezései szerint köteles tárolni és meg rizni, az adatfeldolgozás megsz néseő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
kor pedig a Dunacell részére visszaszolgáltatni vagy helyreállíthatatlanul törölni vagy meg-
semmisíteni. 

Az egyes adatfeldolgozók és az általuk végzett tevékenység részletezése a II-V. fejezetekben találha-
tó.

6. Milyen intézkedésekkel garantálja a Dunacell az általa kezelt személyes adatok biztonságát?

i. A  Dunacell az adatkezelési m veleteket úgy tervezi meg és hajtja  végre,  hogy aűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa
az érintett magánszférájának legmagasabb szint  védelmét.űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok

ii. A Dunacell, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gon-
doskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

iii. A Dunacell megfelel  intézkedésekkel – például titkosítás, anonimizálás, álnevesítéső?
- védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvá -
nosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technológia (pl. adattárolásra használt IT megoldás) megváltozásá-
ból fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

iv. A Dunacell a különböz  nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományokő?
védelme érdekében megfelel  technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokbanő?
tárolt adatok - kivéve, ha azt jogszabály lehet vé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapő? -
csolhatók és az érintetthez rendelhet k.ő?

v. Amennyiben a Dunacell automatizált döntéshozatali rendszert – beleértve különö-
sen a profilalkotást - vesz igénybe a személyes adatok feldolgozásához, úgy ennek során a
Dunacell és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
1) a jogosulatlan adatbevitel felismerését és megakadályozását;
2) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli be-

rendezés segítségével történ  használatának megakadályozását;ő?
3) annak ellen rizhet ségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteliő? ő?

berendezés alkalmazásával mely címzettek részére továbbították vagy továbbíthatják;
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4) annak ellen rizhet ségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikorő? ő?
és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

5) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történ  helyreállíthatóságát éső?
6) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellép  hibákról jelentés készüljön.ő?

vi. A Dunacell és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések megha-
tározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több le-
hetséges adatkezelési megoldás közül a Dunacell azt választja, amely a személyes adatok ma-
gasabb szint  védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok számára.

7. A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére?

i. A személyes adatok akkor továbbíthatók harmadik országban lév , az érintetten éső?
a Dunacell-en kívüli – személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. 

ii. EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi el írások alapjánő?
úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás. A Du-
nacell személyes adatot nem EGT tagállamba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha a
harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelel  szint  védelmeő szintű védelme űség elve . A személyes ada-
tok megfelel  szint  védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelez  érvény  hatáő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok ő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
rozata azt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi el írásait az Európai Biő? -
zottság megfelel  szint nek min sítette, az ő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok ő? alábbi linken található).

iii. Az érintett hozzájárulása, illetve a célországra vonatkozó megfelel ségi határozatő?
hiányában személyes adat az alábbi esetekben továbbítható EGT-n kívüli országba:
1) A NAIH külön engedélye nélkül

a. vállalatcsoportokra vonatkozó ún. kötelez  erej  vállalati szabályok (binding corő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
porate rules) alapján;

b. a címzettel az Európai Bizottság által elfogadott általános szerz dési feltételek (elérő? -
het k az ő? alábbi oldalon) aláírása esetén;

c. a NAIH által jóváhagyott általános szerz dési feltételek alkalmazása esetén;ő?
d. szakmai szervezetek (pl. szakmai kamarák, egyesületek) által el készített magatartáő? -

si kódex alkalmazása esetén;
e. tanúsítás alkalmazása esetén.

2) A NAIH egyedi jóváhagyásával a Dunacell vagy az adatfeldolgozó és a harmadik ország-
beli vagy a nemzetközi szervezeten belüli adatkezel , adatfeldolgozó vagy a személyeső?
adatok címzettje között létrejött egyedi szerz déses kikötések alkalmazása esetén.ő?

3) Az alábbiakban részletezett különös helyzetek bekövetkezése esetén:
a. az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követ en,ő?

hogy tájékoztatták az adattovábbításból ered  – a megfelel ségi határozat és a megő? ő? -
felel  garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról;ő?

b. az adattovábbítás az érintett és a Dunacell közötti szerz dés teljesítéséhez, vagy aző?
érintett kérésére hozott, szerz dést megel z  intézkedések végrehajtásához szükséő? ő? ő? -
ges;

c. az adattovábbítás a Dunacell és valamely más természetes vagy jogi személy közötti,
az érintett érdekét szolgáló szerz dés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;ő?

d. az adattovábbítás fontos közérdekb l szükséges;ő?
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e. az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) elő?-
terjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;

f. az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek
védelme (például életveszély elhárítása) miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy
jogilag képtelen a hozzájárulás megadására; 

g. a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tag-
állami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában
a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy szá-
mára betekintés céljából hozzáférhet , de csak ha az uniós vagy tagállami jog által aő?
betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

8. Melyek az érintett adatkezeléssel összefügg  jogai és miként érvényesől íthet k?ől

Az érintett a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján a Dunacell-t lő?

i. tájékoztatását kérhet a személyes adatai kezelésér l (ún. hozzáférés joga), ő?
ii. kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését,

iii. kérheti személyes adatai másik adatkezel höz hordozását,ő?
iv. kérheti az adatkezelés korlátozását.

 Az érintett továbbá

i. tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ii. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjed-

jen ki,
iii. bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az érintett halálát követ  öt éven belül a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, a korlátozás és a tiltakoő? -
zás jogát az érintett által még életében megjelölt meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazott
kijelölésére vonatkozó nyilatkozatot az érintettnek kell eljuttatni a Dunacell-hez. Meghatalmazott
hiányában a helyesbítés és a tiltakozás jogát, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is
jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megsz nt űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok – a törlés és a korlátozás jo-
gát az érintett közeli hozzátartozója (a házastársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- és
nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevel szül je, valamint testvére) gyakorolhatja. ő? ő?

A Dunacell az elhunyt érintett jogait gyakorolni kívánó meghatalmazottat, illetve közeli hozzátar-
tozót személyazonosságának, valamint az érintett halálának és a halál id pontjának igazolására hívő? -
ja fel. A halál tényének és id pontjának igazolására kizárólag halotti anyakönyvi kivonat, vagy aő?
halál tényét megállapító bírósági határozat fogadható el: ezek hiányában a Dunacell a meghatalma-
zott, illetve a közeli hozzátartozó kérelmét nem teljesíti.

8.1 Az érintett tájékoztatása (a hozzáférés joga)
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i. A hozzáférés joga nem az adatokhoz, illetve az azokat tároló fizikai vagy IT rend-
szerekhez való közvetlen hozzáférés lehet ségét jelenti, hanem azt, hogy az érintettő?  kérelmére
a Dunacell tájékoztatást ad részére arról, hogy kezeli-e személyes adatát; ha igen, 

1) milyen célból kezeli az adatokat, 
2) kiknek továbbítja ket, ő?
3) mennyi ideig tárolja az adatokat (ha a tárolási id  nem határozható meg el zetesen, akő? ő? -

kor a tárolási id  meghatározásának szempontjairól), ő?
4) milyen forrásból jutott hozzá az adatokhoz (ha nem közvetlenül az érintett l gy jtötteő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok

ket), történik-e ő? automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is), mi annak a
logikája, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelent séggel bír éső?
az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

5) az  adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére;  ha
igen, milyen garanciák mellett (a lehetséges garanciák körét a 7. fejezet részletezi).

ii. A Dunacell a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id  alatt, legfeljebb azonő? -
ban egy hónapon belül, az érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tá-
jékoztatást.

iii. A Dunacell a kezelt adatok másolatát els  alkalommal ingyenesen, azt követ en aő? ő?
másolatkészítéssel járó költségek megtérítése ellenében teszi elérhet vé az érintett számára.ő?

8.2 A személyes adatok helyesbítése, törlése

i. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak és a valóságnak megfelel  szeméő? -
lyes adat a Dunacell rendelkezésére áll, a személyes adatot a Dunacell helyesbíti, kiegészíti;
egyéb esetekben a helyesbítésre az érintett kérése alapján, a helyes adat megadását követ enő?
kerülhet sor. 

ii. A Dunacell törli a személyes adatot, ha 
1) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely cél elérése ér-

dekében azokat gy jtötték vagy más módon kezelték,űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
2) az érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
3) az érintett tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapu-

ló adatkezelés ellen és nincs els bbséget élvez  jogszer  ok az adatkezelésre,ő? ő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
4) a kezelése jogellenes, jogszabályba ütköz  módon történik,ő?
5) a személyes adatokat a  Dunacell-re alkalmazandó, az Európai Unió vagy

Magyarország joga által el írt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,ő?
6) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte. 

Az adatok meg rzési idejét II-V. fejezetek rögzítik.ő?
iii. Ha a Dunacell nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az el -

érhet  technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok-
en elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezel  továbbiő?
adatkezel ket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutatóő?
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

iv. A Dunacell megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelm en. űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok

9



v. A Dunacell a helyesbítésr l és a törlésr l az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,ő? ő?
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mell zhet , ha ező? ő?
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

8.3 Az adathordozhatóság

Az érintett kezdeményezheti a Dunacell-nél a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben
használt, (számító)géppel olvasható formátumban (például Excel vagy .txt kiterjesztés  fájlban) törűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
tén  rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a ő? Dunacell ezeket az adatokat közvetle-
nül egy másik adatkezel nek továbbítsa feltéve, haő?

1) az adatkezelés automatizált módon történik és
2) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy a munkaszerz dés teljesítéséhező?

szükséges, vagy a munkaszerz dés megkötését megel z en az érintett kérésére történő? ő? ő? ő?
lépések megtételéhez szükséges.

8.4 Az adatkezelés korlátozása

i. A  Dunacell az  alábbi  esetek  bármelyikének bekövetkezése  esetén az  adatkezelés  módját
vagy id tartamát illet en korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését:ő? ő?
1) az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás addig tart,

amíg a Dunacell ellen rzi a személyes adatok pontosságát,ő?
2) az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok fel-

használásának korlátozását kéri a Dunacell-t lő? ,
3) a Dunacell-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igé-

nyek el terjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a ő? Duna-
cell-t lő? ,

4) az érintett tiltakozott a Dunacell vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatke-
zelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id tartamra vonatkozik, amíg megállapításraő?
nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek els bbséget élvez-e az érintettő?
jogos indokaival szemben.

ii. Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmen en csak az érinő? -
tett hozzájárulásával, vagy jogi igények el terjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más terméő? -
szetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyar-
ország fontos közérdekéb l lehet kezelni.ő?

iii. A Dunacell a korlátozás feloldása el tt tájékoztatja a korlátozást kezdeményez  az érintető? ő? -
tet.

8.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

i. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Dunacell vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkeze-
lést olyan kényszerít  erej  jogos okok indokolják, amelyek els bbséget élveznek aző? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok ő?
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok
kezelése jogi igények el terjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,ő?
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2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés
(direkt marketing) céljára történik.

ii. A Dunacell a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id n belül, de legfelő? -
jebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és dön-
tésér l a kérelmez t írásban tájékoztatja. ő? ő?

iii. Ha a Dunacell az érintett tiltakozását megalapozottnak tartja, az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is  – megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá
az annak alapján tett intézkedésekr l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érinő? -
tett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltako-
zási jog érvényesítése érdekében. 

8.6 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogosultságok

A tájékoztató II-V. FejezeteI nyújtANAK információkat arról, hogy a Dunacell alkalmaz-e, ha igen,
mely esetekben emberi beavatkozás nélküli döntéshozatalt. Amennyiben erre sor kerül, az automa-
tizált döntésre az alábbiak vonatkoznak.

i. Az érintett kezdeményezheti a Dunacell-nél, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag au-
tomatizált – emberi beavatkozás nélküli – adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapu-
ló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy t jelent s mértékben érintené, kiő? ő? -
véve abban az esetben, ha az automatizált döntés 
1) az érintett és a Dunacell közötti szerz dés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséő? -

ges,
2) meghozatalát a Dunacell-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehet vé,ő?

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szol -
gáló megfelel  intézkedéseket is megállapít,ő?

3) az érintettnek az el zetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alaő? -
pul

azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben a  Dunacell az érintett részére biztosítja a döntéssel
szembeni kifogás lehet ségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált dönő? -
tés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.

ii. A Dunacell az érintett különleges adatai esetében kizárólag az érintett kifejezett hozzájáru-
lásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés je-
lent s közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja el .ő? ő?

8.7 A hozzájárulás visszavonása 

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájá-
rulásán alapul, az érintett a Dunacell 3. fejezetben megadott elérhet ségeire címzett nyilatkozat útő? -
ján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a Du-
nacell nem kezeli tovább az érintett személyes adatait.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás el tt megkezdett adatkezelés jogszer ségét. ő? űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
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8.8 Az érintetti jogosultságok gyakorlásának egyéb kérdései

A Dunacell indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését l számított egy hóő? -
napon belül tájékoztatja az érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás, til -
takozás iránti, illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézke-
désekr l. A kérelem összetettségét és a Dunacell-hez érkezett kérelmek számát figyelembe véve aő?
határid  további két hónappal meghosszabbítható, amelyr l a Dunacell a késedelem okainak megő? ő? -
jelölésével a kérelem kézhezvételét l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha aző?
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehet ség szerint szintén elektroő? -
nikus úton adja meg a Dunacell, kivéve, ha az érintett azt más formában kéri.
A jelen pontban részletezett tájékoztatásért és/ vagy intézkedések megtételéért a Dunacell csak ab-
ban az esetben számíthat fel észszer  díjat vagy tagadhatja meg a tájékoztatást, illetve az intézkedésűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
megtételét, ha a kérelem egyértelm en megalapozatlan vagy űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok – különösen ismétl d  jellege miatt ő? ő? –
túlzó.

A kérelmez i min ségre vonatkozó megalapozott kétség esetén a  ő? ő? Dunacell jogosult a kérelmez tő?
személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag a Dunacell
által ismert személyes adatok kérhet k el. ő? A Dunacell válaszában részletesen kifejti a kérelem eluta-
sítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Ha az érintett nem ért egyet a Dunacell döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakó-
helye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a tör-
vényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshet  a ő? http://birosag.hu/ugyfel-
kapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a Dunacell az adatait kezeli, javasoljuk, hogy el ször a ő? Dunacell-t
keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekint en kivizsgáljuk.ő?

Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhet ségeken:ő?
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Melyek a jogellenes adatkezelés következményei?

i. A Dunacell kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései minden esetben jogszer ek leűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
gyenek, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem el tt tartásával, megfelel  célő? ő? -
ból és jogalap alapján, az adatbiztonsági el írások maradéktalan betartása mellett kerüljönő?
sor.

ii. A Dunacell az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelménye-
inek megszegésével okozott kárt megtéríti az érintett részére. 
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iii. Ha a Dunacell az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsági el írásokő?
megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, az érintett a Dunacell-t lő?  sérelemdí-
jat is követelhet. 

iv. Az érintettel szemben a Dunacell felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az érintett-
nek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is. 

v. A Dunacell nem köteles kártérítést, illetve sérelemdíjat fizetni az érintett részére, ha bizo-
nyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés
körén kívül es , elháríthatatlan ok idézte el . ő? ő? Nem kell megtéríteni a kárt és nem követel-
het  a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértéséő? -
vel okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából szár -
mazott.

13



II. A komposztalo@dunacell.com e-mail címen keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétellel ösz-
szefüggől adatkezelések

Adatkezelés megnevezé-
se:

a komposztalo@dunacell.com e-mail címen keresztül kapcsolatfel-
vételt kezdeményez k adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása,ő?
törlése

Adatkezelés célja:
a megkeres vel, illetve az által képviselt gazdasági társasággal törő? -
tén  kapcsolatfelvétel  el segítése,  ajánlatkérés  megválaszolása,ő? ő?
szerz déskötés el készítéseő? ő?

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés szerz dés megkötését megel z en az érintett kéréő? ő? ő? -
sére történ  lépések megtételéhez szükségeső?

Adatkezelés jogalapjának
megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont;

Adatfeldolgozó neve, cí-
me:

SMB Best Admin Kft. (székhely:  1144 Budapest, Ormánság utca
4. B. ép. fszt. 17.)

Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő?
tevékenysége:

levelez szerver ő? üzemeltetéséhez kapcsolódóan karbantartás, a 
rendszerek up-to-date állapotra hozása, hibaelhárítás

Az adatkezel  által keő? -
zelt személyes adatok 
köre:

megkeres  neve, e-mail címeő?

Az adatkezelés id tartaő? -
ma:

ha a megkeresés alapján nem tesz ajánlatot a Dunacell, a megkere-
sésben megadott adatok nem kerülnek meg rzésreő?

ha a megkeresés alapján ajánlatot tesz a Dunacell, de nem jön létre
szerz dés a felek között, a megkeresésben megadott adatok az ő?
ajánlattételt l számított elévülési határid ig kerülnek meg rzésreő? ő? ő?

ha a megkeresés alapján nem jön létre szerz dés a felek között, a ő?
megkeresésben megadott adatok a szerz dés teljesítését l számíő? ő? -
tott elévülési határid ig kerülnek meg rzésreő? ő?

Adatok forrása: közvetlenül az érintett l felvettő?

A Dunacell-en kívüli 
adattovábbítás esetén a 
címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jog-
alapja:

nem releváns

Érintettek köre: a komposztalo@dunacell.com e-mail címen keresztül kapcsolatfel-
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vételt kezdeményez kő?

III. A weboldal „Kapcsolat” menüpontján keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétellel összefüg-
gől adatkezelések

Adatkezelés megnevezé-
se:

a komposztalo@dunacell.com e-mail címen keresztül kapcsolatfel-
vételt kezdeményez k adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása,ő?
törlése

Adatkezelés célja:
a megkeres vel, illetve az által képviselt gazdasági társasággal törő? -
tén  kapcsolatfelvétel  el segítése,  ajánlatkérés  megválaszolása,ő? ő?
szerz déskötés el készítéseő? ő?

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés szerz dés megkötését megel z en az érintett kéréő? ő? ő? -
sére történ  lépések megtételéhez szükségeső?

Adatkezelés jogalapjának
megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont;

Adatfeldolgozó neve, cí-
me:

DDSWEB Kft.; 2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 10. 4/1. 

Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő?
tevékenysége:

a Dunacell a honlap fenntartásához és kezeléséhez DDSWEB Kft.
tárhelyszolgáltatását veszi igénybe, melynek keretében az adatfel-
dolgozó a tárhelyszolgáltatási szerz dés id tartama alatt tárolja a ő? ő?
honlapon megadott személyes adatokat

Az adatkezel  által keő? -
zelt személyes adatok 
köre:

megkeres  neve, e-mail címeő?

Az adatkezelés id tartaő? -
ma:

ha a megkeresés alapján nem tesz ajánlatot a Dunacell, a megkere-
sésben megadott adatok nem kerülnek meg rzésreő?

ha a megkeresés alapján ajánlatot tesz a Dunacell, de nem jön létre
szerz dés a felek között, a megkeresésben megadott adatok az ő?
ajánlattételt l számított elévülési határid ig kerülnek meg rzésreő? ő? ő?

ha a megkeresés alapján nem jön létre szerz dés a felek között, a ő?
megkeresésben megadott adatok a szerz dés teljesítését l számíő? ő? -
tott elévülési határid ig kerülnek meg rzésreő? ő?

Adatok forrása: közvetlenül az érintett l felvettő?

A Dunacell-en kívüli nem releváns
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adattovábbítás esetén a 
címzett neve, teljes címe:

Az adattovábbítás jog-
alapja:

nem releváns

Érintettek köre:
a komposztalo@dunacell.com e-mail címen keresztül kapcsolatfel-
vételt kezdeményez kő?
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IV. A weboldal felkeresése során létrejöv  technikai adatoől k kezelése

Adatkezelés megnevezé-
se:

A weboldal felkeresése során a látogatóról, illetve az általa böngé-
szésre használt eszközr lő?  adatok rögzítése és felhasználása 

Adatkezelés célja: biztonsági incidensek kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja: Dunacell jogos érdeke

Adatkezelés jogalapjának
megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Adatfeldolgozó neve, cí-
me:

DDSWEB Kft.; 2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 10. 4/1. 

Adatfeldolgozónak az 
adatkezeléssel összefüggő?
tevékenysége:

A Dunacell a honlap fenntartásához és kezeléséhez DDSWEB 
Kft. tárhelyszolgáltatását veszi igénybe, melynek keretében az 
adatfeldolgozó a tárhelyszolgáltatási szerz dés id tartama alatt táő? ő? -
rolja a honlap felkeresésekor rögzítésre kerül  személyes adatoő? -
kat. 

Az adatkezel  által keő? -
zelt személyes adatok 
köre:

látogató által használt IP cím
böngész  típusa,ő?
böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemz i ő?
(beállított nyelv)
látogatás id pontja,ő?
meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás

Az adatkezelés id tartaő? -
ma:

a rögzítést l számított 90 napigő?

Adatok forrása: közvetlenül az érintett l felvettő?

Címzett neve, teljes cí-
me:

nem kerül sor adattovábbításra

Az adattovábbítás jog-
alapja:

nem releváns

Érintettek köre: a weboldalt felkeres kő?
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V. A weboldalon használt sütik

A Dunacell a személyre szabott tartalomkiszolgálás érdekében a weboldalt felkeres k számítógépénő?
kisméret  adatcsomagokat (ún. sütiket vagy cookie-kat) helyez el. A cookie célja a weboldal minélűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
magasabb színvonalú m ködésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok
t a látogató bármikor törölheti aszámítógépér l, illetve beállíthatja úgy a böngész jét, hogy a cooő? ő? -
kie-k alkalmazását megtiltsa. 

A legtöbb böngész  menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóő? -
an, hogy a böngész ben ő?

 hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
 hogyan engedélyezhet  új cookie-k elfogadása, vagy ő?
 hogyan adható utasítás a böngész nek arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogyan kapő? -

csoljon ki egyéb cookie-kat. 

A cookie-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk: 
 Google Chrome
 Mozilla Firefox  
 Microsoft Edge  
 Microsoft Internet Explorer  
 Opera  
 Safari  

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy a sütik nélkül a weboldal
nem teljes érték . űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok

Ha a látogató által alkalmazott internetböngész  visszaküld egy korábban elmentett információcsoő? -
magot, akkor az ezt kezel  szolgáltatónak lehet sége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látoő? ő? -
gatását a korábbiakkal. 

A cookie-k attól függ en, hogy elengedhetetelenek-e a weboldal használatához, vagy a használathoző?
ugyan nem nélkülözhetetelenek, azonban el segítik azt, „ő? elengedhetetlen”, vagy „beállítások”/„sta-
tisztikai”/ „marketing” kategóriákba sorolhatók.

A weboldal a m ködéséhez „űveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elengedhetetlen” kategóriába sorolt sütik a látogató külön hozzájárulá-
sa nélkül is elhelyezhet kől  a böngészésre használt eszközén, azonban ezek beállításai is megváltoz-
tathatók a fent jelzett módon

A Dunacell a „beállítások”, „statisztikai” és „marketing” kategóriába sorolt cookie-kat kizárólag a lá-
tógató beleegyezését követ en helyezi elől  a böngészésre használt eszközön. 

Mind a hozzájárulástól független, mind pedig a hozzájáruláshoz kötött cookie-król folyamatosan
frissül  tájékoztatás található a jelen tájékoztatóban.ő?
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A weboldalon elhelyezett cookie-k:

elnevezés kategorizálás mennnyi az élettarta-
ma

mi a funkciója

PHPSESSID elengedhetetlen a böngészés befejeztével,
illetve a böngész  bezáő? -
rásával  a  süti  automati-
kusan törl dik a böngéő? -
szésre  használt  eszköz-
r lő?

szükséges ahhoz, hogy a láto-
gatók böngészhessenek a web-
oldalon,  teljeskör en  és  akaűveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok -
dálymenetesen  használhassák
annak funkcióit, illetve a web-
oldaon keresztül keresztül el-
érhet  szolgáltatásokatő?
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