A balatonimuzeum.hu weboldal
adatkezelé si szabá lyzata

Felhasználási feltételek

A http://balatonimuzeum.hu honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint
azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem
vállalunk.
Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos jelen weboldal oldalait, vagy annak részét
más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól
az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat
törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon
helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető
minden ilyen eset ellen fellép.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Jelen szabályzat a Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum u. 2., email:
titkarsag@balatonimuzeum.hu; tel.: +36-83/312-351; egyéb adatok (működési engedély,
adószám, alapító okirat): http://balatonimuzeum.hu/rolunk/koezerdek-adatok )
- a
továbbiakban: Szolgáltató - által üzemeltetett, balatonimuzeum.hu Internet címen elérhető
weboldalon (a továbbiakban Weblap) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének
adatvédelmi szabályait tartalmazza.

1.) Weboldal bejelentkezés nélküli használata:
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a
látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó
számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen
adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat
nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
2.) Weboldalunkon regisztráció során csak egy nicknevet és egy e-mail címet kell
megadni. Az e-mail címek más számára nem láthatók. A címeket adatbázisunkban tároljuk, a
jogerős bírósági megkeresést kivéve nem adjuk ki harmadik félnek.
Az adatkezelést a Balatoni Múzeum végzi, az adatfeldolgozást az EVOLUTIONET KFT.
(Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78363/201)
3.) Hírlevelünk feliratkozásakor e-mail címét adhatja meg, amelyet harmadik félnek -- a
jogerős bírósági megkeresést kivéve -- nem adunk ki.
Az adatok kezelését a Balatoni Múzeum végzi. Az adatok feldolgozását a The Rocket
Science Group (Mailchimp), 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, a
továbbiakban adatfeldolgozó végzi.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. §
(1) a))

Az adatkezelés célja
1. Regisztáció
A felhasználó által megadott adatok kezelésének célja plusz tartalmakhoz való hozzáférés
a balatonimuzeum.hu weboldalon keresztül (pl. múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetek
letöltése).
2. Hírlevél
Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az
adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre
regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú
felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a
hírlevélre, a felhasználó törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek
végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is
töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést az info@balatonimuzeum.hu email
címen jelenthetik be.
3. „Cookie”-k:
Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve
annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal
fejlesztése érdekében használja fel.
Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún.
„cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának
megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója
meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést
arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének
böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így
közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne
feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal
egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
4. Google Analitika
Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai
szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén
elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának
elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve
az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google
ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon
végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő
összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá
átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő,
vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A
Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője
megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban
felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes
funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a
fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja
azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni,
amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A
felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5
munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen,
megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a
felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével
egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

Adatfeldolgozás megnevezése
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az EVOLUTIONET KFT. (adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH78363/2014) tárhely-szolgáltató üzemeltetésében lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő
regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos,
elzárt szerveren tárolja.
A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott
(„admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online
szerkesztők ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be
az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe
mellett végzik.

Adattovábbítás
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad
át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre
csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével
kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő
kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az
info@balatonimuzeum.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az
érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama
pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság
elnöke segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.) További kérdéssel, illetve
észrevételeivel keresse a Szolgáltatót az info@balatonimuzeum.hu e-mail címen.

Vonatkozó jogszabályok
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban:
elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide
kattintva.

Cookie (süti) szabályzat
Alább olvashatja a jelen honlappal kapcsolatos legfontosabb cookie (süti) szabályozásokat.

Cookie-k (sütik) használata a http://.balatonimuzeum.hu weboldalon

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k
használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a
felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk
használt cookie-król és a használatuk céljáról.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén
vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el
figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt,
amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai


Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés
folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a
pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie
törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban
meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a
weboldalt.

Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy
bizonyos időben éppen meglátogat.

Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél
aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.
Milyen sütiket használunk és miért?

Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő
mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k
nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a
felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing
célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:


- Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;


- Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik,
miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén

- Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális
szerverekhez.
Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a
felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő
működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó
hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e
valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható
a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését és mérjük,
milyen hatékonyak a hirdetéseink.




A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

- Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják
weboldalunkat


Google Analitika:



A balatonimuzeum.hu weboldal a Google.Inc. által nyújtott Google Analytics
webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics a weboldal használata során az Ön
számítógépén cookie-kat helyez el a weboldal elemzésének elősegítésére. A Google a
weboldal használatára vonatkozó adatokat tárolja, pl: az Ön IP címét is. A Google a rögzített
adatokat saját szerverein tárolja, ezeket az adatokat a Google tovább adhatja ha ezt törvény
szabályozza, valamint ha a harmadik fél a Google megbízásából feldolgozza a rögzített
adatokat. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor
a weboldal csak korlátozottan lesz elérhető az Ön számítógépéről. A balatonimuzeum.hu
weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak rögzítéséhez és feldolgozásához a fentiekben
leírt módon és meghatározott célokra.

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további
információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen
cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó
kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését,
illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások
nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy
megkönnyítsük az oldal látogatását.


A használatot elősegítő cookie-k -kat az alábbiakra használjuk:
- Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete,
előnyben részesítet beállítások és színek;
- Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.
A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért
keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.
Az Ön hozzájárulása
A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén
abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik
bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy
weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.
Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon
fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén
előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű
használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos
beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak,
valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.
A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Internet Explorer 9
Internet Explorer 8
Safari
Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?
Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén
vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége
időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie
beállításai között bármikor megteheti.
További információk a cookie-król
A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
Google Analytics Cookie-k
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Utolsó módosítás dátuma: 2016. április 11.

