ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Két Zsiráf Kft. által szervezett, 2021. június 18-20 között tartandó pályaorientációval kapcsolatos
online konferencián NYEREMÉNYJÁTÉK sorsolása céljából adatot kezel. A nyereményjátékban résztvevő
kijelenti, hogy a 16. életévét betöltötte és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja alapján az alábbi tájékoztatás
ismeretében hozzájárul ahhoz, hogy részvétel során megadott adatait (név, e-mail cím) a Két Zsiráf Kft. a
Felvételizők Hétvégéje online pályaorientációs konferencián sorsolás céljából legkésőbb annak lezárultát
követő 15 napig kezelje. Az adatok tárolása elektronikus nyilvántartás útján történik, amely
nyilvántartáshoz kizárólag a Két Zsiráf Kft. jogosult hozzáférni (a Két Zsiráf Kft. általános adatkezelési
tájékoztatója elérhető IDE KATTINTVA) annak érdekében, hogy a nyertesekkel való kapcsolattartás
biztosítsa.

A sorsoláson való részvétellel jelentkező hozzájárul egyben, hogy a Két Zsiráf Kft. a megadott e-mail
címére a rendezvény témájával összefüggő hírleveleket küldjön. Ezen adatok harmadik személynek
további adatkezelés céljából nem kerülnek átadásra, a nyilvántartáshoz kizárólag a Két Zsiráf Kft.
jogosult hozzáférni. Ezen adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság központi
nyilvántartásába bejelentésre került.

Az adatkezelési hozzájárulást a részvételre jelentkező bármikor jogosult visszavonni, ebben az esetben
adatai törlésre kerülnek, amennyiben azonban erre a konferencia kezdetét megelőzően kerül sor, a
konferencián való részvételre nincs lehetőség.

COOKIE SZABÁLYZAT

Mi az a cookie?
A Két Zsiráf Kft. által üzemeltetett weboldal böngészése közben a felvetelizo.hu kiszolgáló szerver
úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé
irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a
felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra." [Wikipedia]

Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

A felvetelizo.hu weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal cookie-kat
használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a cookie-k lent
vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő beállításával a cookie-k
használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet a felvetelizo.hu oldalain a felhasználói
élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja a felvetelizo.hu rendszert.

Milyen célra használ a felvetelizo.hu rendszer cookie-kat?
•

Rendszer működéséhez szükséges cookie-k
Ezen cookie-k biztosítják, a működéshez szükséges böngésző és szerver közötti munkamenet
azonosítást.

•

Analitika, követés cookie
Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a
felvetelizo.hu rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról,
arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer teljesítményének javítását.
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Külső szolgáltatók
Tájékoztatjuk, hogy felvetelizo.hu web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső a Google által
készített Google Analytics webanalitikai szoftvert vesz igénybe. Ön mint felhasználó a weboldal

használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk statisztikai célból és módon történő
kezeléséhez.
A felvetelizo.hu a Google LLC. Google Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google
Analytics cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.
A Google Analyitics által kezelt adatokat anonimizáljuk így személyes adatokat nem küldünk a Google
szerveri részére. Cookie által tárolt információkat a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja.
A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja
elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google
LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:
https://myaccount.google.com/u/1/privacycheckup?utm_source=ppemail&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1"

Cookie-k kontrollálása és törlése
A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási
alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a böngésző,
amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, ill. az eszközön. A böngésző információkban vagy a
segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a
már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban.

A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:

Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felvetelizo.hu által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent
felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható.

