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Cookie

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
val

az irányadó
adatok kezelésével érintettet. Ügyvédi Irodánk a www.bpv-jadi.com honlap
üzemeltetése során
végez cookie-k alkalmazásával, amikor Ön meglátogatja a Honlapot.
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Mik azok a cookie-k?
A cookie egy

a webkiszolgálók helyeznek el az internetre csatlakoztatott számítástechnikai
információ tárolásához. Amikor Ön ismét ugyanazon eszköz
igénybevételével látogatja meg Honlapot, a cookie-kban mentett információ vagy a Honlapra kerül továbbításra vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez az adott cookie tartozik. A mentett és visszaküldött információ által a Honlap felismeri,
hogy Ön már meglátogatta azt.
Milyen cookie-kat használunk Honlapunkon?
Ügyvédi Irodánk a Honlapon kizárólag a Google Analytics alkalmazásával járó statisztikai/teljesítmény cookie-kat
alkalmazza. A Google Analytics
cookie-kat helyez el az Ön eszközén az Ügyvédi Iroda nevében. Ennek során a Google Analytics a cookie olyan formáját
használja, amelyet az Ön számítógépe tárol, és amel
(hova kattintott, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje). A Google Analytics jelentést készít arról, hogy miként
használja a Honlapot. Ha többet szeretne megtudni a Google Analytics adatkezelési gyakorlatáról, kérjük látogassa meg
az alábbi weboldalt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.
Milyen érintetti kör személyes adatainak kezelését valósítja meg az Ügyvédi Iroda és hogyan jut hozzá az adatokhoz?
Ügyvédi Irodánk adatkezelésének érintetti köre a Honlapra látogató természetes személyek, akiknek kezelt adataihoz
Honlapra látogatásuk során jut hozzá.
Milyen célból történik az adatok kezelése?
A cookie-k segítenek az Ön online élményének fokozása érdekében, ezért azok alkalmazásának célja, hogy Ügyvédi
Irodánk a Honlapot az Ön személyes preferenciáival összhangban optimális módon üzemeltesse, tervezze és jelenítse
meg, hogy a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlást
ezze, ezáltal a
Milyen jogalapon nyugszik az adatkezelés?
Ügyvédi Irodánk adatkezelésének jogalapja a Google Analytics, statisztikai cookie-k tekintetében az Ön hozzájárulása a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Hozzájárulása bármikor visszavonható.
Milyen adatokat kezelünk a cookie-k segítségével?
Ügyvédi Irodánk a Google által biztosított cookie-kból származó jelentéseket ismeri meg, az Ön IP címéhez az analitikán
keresztül Ügyvédi Irodánk nem fér hozzá, azt kizárólag naplózáskor tárolja azt.
látogatói IP-címének anonimizálását kérje, ezért Ügyvédi Irodánk aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a Honlapra
látogatók IPaz

Hol és mennyi ideig történik a cookieA _gid és _gat Google Analytics cookie-kat Ügyvédi Irodánk 24 óráig, _ga
Kinek történik adattovábbítás és milyen célból?
Ügyvédi Irodánk a Google Inc. (1600
Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA) részére továbbít személyes adatot az Európai Unión
kívülre. Az adattovábbítá
;
https://privacy.google.com/businesses/compliance/)
Hogyan tudja a cookie-kat kezelni?
a cookie-kat kitörölni a
kiválasztásával bármikor megakadályozhatja a cookie-k

a segítségével, vagy a
-t
ookie-kat.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásáról, úgy telepítheti a Google
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
kapcsolatos adatokat.
-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js),
hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ezáltal Ön tartalmi kísérletekben sem vesz részt. Az Ön által
Információim Személyes
információk
a Google Analytics-Outmegakadályozza.
Milyen jogai vannak adatainak kezelésével kapcsolatosan?
tart.
kezel személyes adatot. Ha új cookie-kat alkalmazna Ügyvédi Irodánk, melyek tárolnák a személyes adatait, úgy
tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi jogosultságokkal élhet: a GDPR 15-21. cikkei alapján tájékoztatást kérhet személyes
rheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását,
valamint élhet adathordozási jogával és visszavonhatja a hozzájárulását.
Amennyiben a jelen Cookie alkalmazásáról szóló tájékoztatóval kapcsolatosan Önnek kérdése vagy panasza merül fel,
kérjük vegye fel a kapcsolatot Ügyvéd Irodánkkal a budapest@bpv-jadi.com e-mail címen.
napon belül kivizsgálja. Ön jogosult panaszával a hatáskörrel és illetékességgel
Önnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén
z fordulni: cím: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap:
www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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