
Adatkezelési tájékoztató  

A Normafa Idősek Otthona Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1121
Budapest, Normafa út 50.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-921079;  E-mail: info@normafaotthon.hu
és a Normafa 2 Idősek Otthona Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1121  Budapest,  Normafa  út  50.;  cégjegyzékszáma:  Cg.  01-09-921081;  E-
mail: info@normafaotthon.hu − a  továbbiakban  együttesen:  Társaságok)  kiemelten  fontosnak
tartják a természetes személyek személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogainak tiszteletben
tartását és érvényre juttatását.

A Társaságok a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása
során minden esetben  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  természetes  személyeknek  a
személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete
(általános adatvédelmi rendelet - GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó,
hatályos  jogszabályi  rendelkezések  (az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) alapján járnak el.

Fogalmak: 

érintett:  bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított  vagy  –  közvetlenül  vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes  adat:   azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  vonatkozó  bármely
információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett  módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes  személy  testi,  fiziológiai,  genetikai,  szellemi,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés:   a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés,  rögzítés,
rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozás:   az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok  elvégzése,
függetlenül  a  műveletek  végrehajtásához  alkalmazott  módszertől  és  eszköztől,  valamint  az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adattovábbítás:   az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

felhasználó: a Társaság weboldalát meglátogató természetes személy

1. A weboldal használata során kezelt adatok köre és célja
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Ön a Társaságok   www.normafaotthon.hu weboldalának (a továbbiakban: Weboldal) nyilvános
tartalmát személyes adatai megadása nélkül használhatja, a Weboldal megtekintése nem kötődik
regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A Weboldal nem tárolja az Ön adatait, abba sem Google Adwords, sem egyéb kódszintű eszköz
nincs beépítve, a látogatói IP címek és a kattintások a Weboldal adminisztrációs felületén nem
láthatóak, a böngészés során keletkező adatokat pedig sem a Társaságok, sem pedig a honlap
fejlesztője és üzemeltetője nem kezeli Önhöz köthető módon.

A Társaságok  a  Weboldal  meglátogatása,  használata  során  az  alábbiakban  felsorolt  adatokat
kezelik  a jelen tájékoztatóban megfogalmazott  célból  és ideig,  továbbá az Ön adatkezeléshez
fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítják:

1.1.  Cookie-k (sütik) kezelése

A Társaságok a Weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat (süti-ket) használnak.  A sütik
olyan  kisméretű  szövegfájlok  (betűből  és  számokból  álló  információcsomag), amit  az  adott
weboldal a látogató böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, s
megkönnyítse  a  weboldal  használatát,  s  amelyet  a  felhasználó  eszköze  tárol.  Ennek
megtörténtéről a felhasználó az üzemeltetőtől nem kap további értesítést. 

1.1.1. A   Weboldal   által használt sütik jellemzői:

Átmeneti  −  vagy  másképpen:  munkamenet  −  sütik  (session  cookie-k),  melyek  az  Ön
böngészésének  a  végéig  kerülnek  tárolásra  a  számítógépen  (notebookon/mobileszközön),  s
melyek  a  munkamenet  végeztével,  illetve  a  böngésző  bezárásával  automatikusan  törlődnek  a
számítógépről  (notebookról/  mobileszközről).  Ezek  a  sütik  elengedhetetlenek  a  Weboldallal
kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

1.1.2. A   Weboldal   által használt sütik  célja:

A Weboldalon használt sütik célja, hogy Ön maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesse a
Weboldalt, annak minden tartalmát megtekinthesse, s használhassa annak funkcióit. 

1.1.3. A süti használatának jogszabályi háttere és jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az információs társadalmi  szolgáltatások
egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  (Elkertv.)  13/A.  §  (3)  bekezdésében  foglalt
rendelkezés.

1.1.4. A süti használata során kezelt adatok köre:

A Weboldalon alkalmazott  süti  a Weboldal  működését  támogató,  úgynevezett  funkcionális  süti,
mely  a  Weboldal  felkeresésének  időpontját,  a  munkamenet  azonosítót  és  a  munkamenetre
vonatkozó  egyéb  −  a  Weboldal  programkódja  által  értelmezhető  −  információkat  (szám-  és
karaktersorok)  tartalmaz. A  süti  az  Ön  személyének  azonosítására  nem  alkalmas,  és  a
munkamenet idején él.  A Társaságok a funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítják
harmadik fél számára, a sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az
egyéni felhasználó azonosítására

1.1.5. A sütik használatának letiltása:

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát, Ön azonban
ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket, valamint a készülékén
tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.
Ha  a  süti  (cookie)  beállításait  szeretné  kezelni,  vagy  letiltani  a  funkcióról,  akkor  ezt  a  saját
informatikai  eszközének  böngészőjében  teheti  meg.  A sütik  kezelésére,  használatuk  letiltására
vagy  törlésére  az  ismert  internet  böngésző  programoknak  általában  a  beállításaik  között,
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jellemzően a „biztonság”, „adatvédelem” vagy „adatvédelmi beállítások” elnevezésű almenüben,
süti vagy cookie néven van lehetősége.
További  információkat  a  sütik  kezeléséről  az  adott  program  súgójában,  illetve  a  következő
hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat:  Internet Explorer,  Chrome, Mozilla Firefox,
Edge.

1.2. Hivatkozások és linkek

A Társaságok Weboldala olyan linkeket is tartalmaz (lsd. weblap „Partnereink” linkjét), amelyeket
nem  a  Társaságok  üzemeltetnek,  s  melyek  csupán  az  Ön  tájékoztatását  szolgálják.  A
Társaságoknak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és
biztonságára, így nem is tartoznak felelősséggel azokért – ezért is indokolt Önnek áttekintenie az
Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen
formában megadná!

1.3. Facebook

A Weboldalon hivatkozás történik a Társaság Facebook-on való elérhetőségére.  A Facebook oldal
adatkezeléséről  tájékoztatást  a  Facebook  honlapján  található  adatvédelmi  irányelvek  és
szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

2. Kapcsolatfelvétel, jogok

Ha  bármilyen  kérdése,  javaslata,  esetleg  kifogása  van,  avagy  kérdés(eke)t  kíván  feltenni  a
Társaságok  adatkezelési  gyakorlatával  összefüggésben,  úgy  kérjük,  lépjen  kapcsolatba  a
Társaság alábbi kapcsolattartójánál:

Bencze Enikő  - adatvédelmi tisztviselő
e-mail cím: eniko.bencze61@gmail.com
telefonszám: +36-30/520-5807

3. Jogorvoslat

A Társaságok az esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekeznek választ adni. A személyes adatok
kezelésével  kapcsolatos  jogsérelem vagy ilyen  fennállásának  közvetlen  veszélye  esetén Ön a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

cím: 1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; 
honlap: www.naih.hu; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
telefonszám: +36 (1) 391-1400) 

vizsgálatot kezdeményezhet.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatait a Társaságok bármelyike jogellenesen kezeli,
akkor választása szerint az adott társaság székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A  Társaságok  fenntartják  a  jogot,  hogy  alkalmanként  megváltoztassák  a  jelen  Adatkezelési
tájékoztató rendelkezéseit.
 

© Normafa Idősek Otthona Közhasznú Nonprofit Kft.
    Normafa 2 Idősek Otthona Közhasznú Nonprofit Kft.
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