Adatvédelmi nyilatkozat weboldalakra
A tájékoztatási kötelezettség teljesítése
Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Adatait éppen ezért kizárólag a törvényi
rendelkezések (GDPR, TKG 2003) szerint dolgozzuk fel. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban a
weboldalunkon végrehajtott adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól tájékozódhat.
Amennyiben a weboldalon található nyomtatványon keresztül vagy e-mailben kapcsolatba lép
velünk, úgy adatait a kérések feldolgozása illetve a további kérdések miatt hat hónapig tároljuk.
Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.
Az adatfeldolgozó illetve a cég adatvédelmi felelősének neve és elérhetősége:
Ez az adatvédelmi nyilatkozat adatfeldolgozás esetén érvényes:
Adatfeldolgozó:

Monarchia Park Betriebs GmbH (A-8831, Schönberg-Lachtal,
Schönberg-Lachtal 500, Tel.: +43 3587 27 360
E-mail: office@monarchiapark.at

A Monarchia Park Betriebs GmbH cégnél az adatvédelemért felelős személy neve NÉMETH Gábor,
aki a fent nevezett címen, illetve az office@monarchiapark.at e-mail címen érhető el.

Személyes adatok gyűjtése és tárolása, illetve az adatok felhasználásának módja és célja
A www.monarchiapark.at oldalon tett látogatása esetén számítógépe automatikusan információt
küld weboldalunknak. A következő adatok és információk ideiglenesen egy úgynevezett naplófájlban
tárolódnak:
-

számítógépének IP-címe,
a hozzáférés dátuma és pontos időpontja,
a letöltött fájl neve és URL-je,
weboldal, ahonnét a hozzáférés történik,
az Ön által használt böngésző és adott esetben gépének operációs rendszere illetve az
hozzáférés szolgáltatójának a neve.

Ezeket az adatokat a 3 hónap múlva bekövetkező automatikus törlésig megőrizzük.
A feldolgozás a következő célokat szolgálja:
Ezek az adatok fontos kiindulópontként szolgálnak a weboldal optimalizálásakor. Általuk a hibák és
egyéb problémák jobban megérthetők, továbbá a felhasználóbarát alkalmazás javítását is szolgálják.
Az adatfeldolgozás az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. fejezet f. pontján alapul. Az adatfeldolgozás
jogos érdek alapján történik.
Ezen felül weboldalunkon cookie-kat, illetve elemzési szolgáltatásokat használunk (lásd alább).
Weblapunkon lehetőség van feliratkozni a hírlevelünkre. A bejelentkezéskor hozzájárulását adja a
hírlevél kiküldéséhez. A hozzájárulás esetleges visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a
visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét. A hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve a

hozzájárulását bármikor visszavonhatja a személyes belépési területén, a hírlevél végén található
hivatkozásra kattintva, vagy e-mailben az office@monarchiapark.at címre küldött e-mail segítségével.
Bármikor kapcsolatba léphet velünk a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével is.
Ehhez az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel:
- név
- e-mail cím
- cég
- cím
- telefon
- megkeresés szövege
Adatai az előszerződéssel kapcsolatos teendők végrehajtásához illetve a szerződés teljesítéséhez
szükségesek az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. fejezet b pontja szerint, hiszen ellenkező esetben a
szerződéskötés nem lehetséges. Abban az esetben, ha szerződéskötésre kerül sor, úgy az
adatfeldolgozással kapcsolatban külön információt adunk ki az adatvédelmi rendelet 13. cikke
alapján.
Amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy adatait a tárgyalások befejezését követő naptári év
végével töröljük. Amennyiben nem szeretné adatait ily módon rendelkezésünkre bocsájtani,
bármikor kapcsolatba léphet velünk telefonon vagy postai úton is.

Cookie-k (sütik) és internetes elemzések
Honlapunkon cookie-kat (magyarul „sütiket”) használunk.
A sütik olyan rövid szöveges fájlok, melyek automatikusan tárolódnak a számítógép böngészőjében,
amikor Ön az oldalunkat felkeresi. A cookie-k egyrészt arra szolgálnak, hogy a honlapunkon tett
látogatást kényelmesebbé tegyék, másrészt honlapunk felhasználóbarát jellegének optimalizálását is
elősegítik.
A sütik használata az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. fejezet f. pontján alapul. Jogos érdekünk ezen
célok végrehajtása.
Az alábbiak azok az általunk használt sütik, melyekhez nem szükséges az Ön beleegyezése:
Sütik listája
A beleegyezéshez nem kötött sütik
megnevezése
Session Cookie– a tárolási időszak a böngészési
munkamenet végéig tart
Cookie Consent – a tárolási időszak a
böngészési munkamenet végéig tart

Funkció
Ideiglenes kapcsolati süti
A kapcsolati űrlap bejegyzései

Másrészt a sütiket arra is használjuk, hogy honlapunk használatáról számszerű feljegyezéseket,
statisztikákat készítsünk és az ajánlatok optimalizálása céljából kiértékelhessük. Mindezt kizárólag az
Ön beleegyezésével, az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. fejezet a. pontja szerint végezzük. Segítenek
nekünk továbbá abban is, hogy honlapunkat folyamatosan fejlesszük, növeljük a webes
megjelenésünk sikerét és optimalizáljuk az ajánlatainkat.

A web-elemző szolgáltatóval való kapcsolat az Európai Bizottság a standard szerződéses záradékain/
adatátvitelre vonatkozó megfelelőségi határozatán alapul (pl. az USA esetében: „Privacy Shield”).
Az adatfeldolgozás a Telekommunikációs törvény 96. § 3. fejezetének törvényi rendelkezései alapján
és az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. fejezet a. pontja (beleegyezés) és/vagy f. pontja (jogos érdek)
alapján történik.
Célunk az Adatvédelmi Rendelet értelmében (jogos érdek) ajánlatunk és webes megjelenésünk
javítása.
Honlapunk a Google Analytics webszolgáltatást alkalmazza. Ez a Google Inc.
(https://www.google.at/intl/de_at/about) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA, továbbiakban: Google) web elemző szolgáltatása.
A sütikkel a következő információkat hozza létre és dolgozza fel a Google:
-

Browser-típusa/verziója

-

alkalmazott operációs rendszer

-

korábban látogatott oldal

-

IP-cím

-

szerver-megkeresés ideje

Az adatok az USA-ban kerülnek feldolgozásra és ott is tárolják őket. Azt a célt szolgálja, hogy
kiértékelje a weboldal használatát.
Honlapunkon továbbá egy céges elemző szolgáltatást használunk, mely szintén a weboldal
használatát értékeli ki a későbbi reklám akciók jobb irányítása érdekében. Csak az Ön beleegyezése
után kerül alkalmazásra.

A következő sütiket használjuk, melyekhez az Ön beleegyezése szükséges:

Sütik listája
A beleegyezéshez kötött sütik megnevezése
Google Analytics – a tárolási időszak 2 év a
weboldal behívása után
Google Inc.– a tárolási időszak 3 hónap a
weboldal behívása után
Cookie Consent – tárolási időszak 1 év

Funkció
Statisztikai adatok készítése a weboldal
használatával kapcsolatban
céges elemző szolgáltatás
Felhasználó Cookie-beleegyezése

Az alkalmazott sütiket a böngészőjén keresztül bármikor törölheti.

Közösségi média modulok (Social Media Plugins)
Weboldalunkon a Facebook, az Instagram és a Gooolge+ közösségi média moduljait használjuk,
cégünk tevékenységének népszerűsítése érdekében. Ezeket a Shariff előzetesen blokkolja, így
semmiféle adat nem kerül azonosításra és átadásra a közösségi hálózat szolgáltatója számára. Az első
kattintás aktiválja a gombot, és a kívánt művelet (pl. „Like”) csak a második kattintással jön létre.
Miután az adatátvitelt egy kattintással aktiválta, adatai automatikusan átkerülnek az adott
platformra, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e fiókkal, be van-e jelentkezve vagy sem. Ehhez
kattintson a gombra, ha egyetért az adatátvitellel. A platformok az adatokat saját célra is használják,
például reklámozásra, piackutatásra, saját oldalak személyre szabott kialakításához. Ehhez az adott
szolgáltató létrehozza a használati, érdeklődési és kapcsolat-profilokat. Ezt mi nem tudjuk
befolyásolni. Amennyiben nem szeretné, hogy ezek a platformok adatokat gyűjtsenek Önről, úgy ne
aktiválja a gombot. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkori adatvédelmi nyilatkozatokat:
-

https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.google.com/intl/de_ALL/policies/privacy

Az érintett személyek jogai
Az érintett személyeknek joguk van a tájékoztatáshoz, az információkéréshez, a kiigazításhoz, a
törléshez, a korlátozáshoz, az adathordozáshoz, a visszavonáshoz és az ellenvetéshez. Ezen jogokat az
office@monarchiapark.at címre küldött e-maillel vagy postai úton (Monarchia Park Betriebs gMBh,
A-8831, Schönberg-Lachtal, Schönberg-Lachtal 500, NÉMETH Gábor részére) küldött levéllel
gyakorolhatja.

Ezen kívül jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti szervnél:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Bécs
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Az adatvédelmi nyilatkozat aktualitása és módosítása
Jelenleg ezen adatvédelmi nyilatkozat van érvényben, a 2018. májusi állapotnak megfelelően.
Weboldalunk és ajánlataink továbbfejlesztése, vagy jogi változások és hatósági előírások
változása esetén szükségessé válhat az adatvédelmi nyilatkozat módosítása.
A nyilatkozat a www.monarchiapark.at/datenschutzerklaerung oldalon letölthető és kinyomtatható.

