I.

A PERKONS DHCi

ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Dunaújvárosi Flőszolgáltatő Korlátolt Felelősségű Társaság (a
ÁdatkezeIő vagy,'Mi") belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és

továbbiakban'. Társaság,
az éintettek jogainak biztosítása cé|jábőI az alábbt adatvédelmi tájékoztatőt alkotja.

Adatkezelő megnevezése: PERKONs oHŐ r<rt.
Adatkeze|ő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-342835
Adatkeze|ő székhelye:
1037 Budapest, Montevideo wtca 6.1. em.
Ádatkezelő elektronikus címe: perkons@perkons.hu
Ádatkezelő képviselőie:
Pikóné Pe{ési Irén Magdolna műszaki igazgatő és
Jeszenszky Gábor ugyvezető együttesen

II.

ADATKEZELÉSI CÉL

Sütik (cookie-k) használata

A

http://r,r.rvu'.perkorrsdlro.hu/

a

weboldalon

weboldal szolgáltatásainak fenntartása' fejlcsztése, valamint

a

fe]hasznáIői élmény fokozása érdekébenaz Adatkezeló ún. sütiket (cookle-kat)haszná|.

Mi is az

a

siiti (cookie)?

Á

sütrk a böngésző áIta| a felhasználó eszközéte helyezett, krsméretű szövcges azonosítást és
rnformációgyűjtéstvégző állományok. Á süti egy egyedl számsotból á1l, és elsősorban a weblapot
letöltő számitőgépek és egyéb eszközök megkülönbőztetésére szolgál. Á sütik többféle ftrnkcióval
tendelkeznek' többek között infotmációt gyűjtenek' megjegyzik a felhasznáIói l>eá1]ttásokat,
lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhas zná|ői szokások megismcrés éte a felhasznáLői
élmóny növelésére.

Milyen célokból használhatunk cookiekat?
Á weboldal alapvető működésének biztosítása.

Milyen cookiekat használa weboldal?
A weboldal áIta|használt cookiekróI tájékoztatást

Á cookie-k általgyűjtött informáciőkat

a

wcboldal cookle kezelőjén ketesztul

adun]<.

a weboldal nem értékesíti,adja bérbe vagy tetjeszti egyéb

módon hatmadik féI számára, kir.éve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben,
amely szolgáltatásokhoz az étintett czen infotmáciőt e\őzetesen és önkéntesen mcgadta.

A cookiek által megvalósuló adatkezelések jogalapja?
Az oldal hasznáIatához néL]<ilözhetetlen cookiekat a GDPR 6. clkk (1) bekezdés f) pontja szednti
jogos érdekünk a|ap1án használjuk, a további cookiek hasznáIatának jogalapja az érintett
bozzájáru\ása' melyet a cookie kezeIőn keresztriltud megadni.
&

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookiekat?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beáL]ltásának a változtatását.

A

legtöbb böngésző

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek á|taIábanmegváItoztathatóak, hogy
megakadály ozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal fela1ánlja a váIasztás lehetőségét,
hogy szetetne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik céI1a a weboldal használhatőságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé
tétele, a cookie-k akalmazásának megakadáIyozása vagy törlése á|tal előfotdulhat, hogy a
fe1hasznáIők nem lesznek képesek a weboldalfunkcióinak teljes körű baszná|atára, illetve, hogy a
weboldal a tefvezettől eltéróen fog működni böngészőjében.

Á legnépszerűbb böngészők süti beállításatőI

az alábbi linkeken tájékoződhat:

Google Chrome
https: / /strpport.google.com /accounts /ansu.er /ó141ó

Frtefox
https: / /support.mozilla.org/hu/kb

/sutrk-informacio-amel).et-rvebolclalak-tarolnakszami?tedirectlocale= htr&redircctsluq- S9ÁC39óBCtik* kezel7oC37t A9se

Microsoft Edge
https://support.rnicrosoft.cotn/hLr-hu/hclp/4-l('8242/nricroso[t
oriv ac v -tnicrosofi-nriv acv
Microsoft Internet Explorer
htrps://support.rnictoso[t.com/hu
cookies#ie=ie-1

ccl.qc-br:ou'srng dera

hu/help/17-142lwindorvs ntcrnct-cxnlorer-dclelc-mrnasc-

1

Opera
ht tn

s

:

/ / h el p. on el:a.

c ot

n / c n / n tc

s

to / lrro

rv s

er-beha

r

ior /

#

coo

li.i

es

Safad
h

ttns: /

-..._.ffi

/support.annlc.corn/h u-hu/ l-.JT20 I 265

Budapest, 2020. szeptembet

í'a
PERK

1.

PERK0Ns DHŐ DirnaLljvárÖsi HiiszolgáltatÓ

1037 Bucial;e

sl

l'licnleviduc
_l

u 5.

I

lj31 0495_4-41
Qyze lisziir.n " 01 -09-342
SZán ):

DH

'rucl

lrén Magdolna
Pikóné
műszaki igazgató

PERKONS

Jeszenszky G

