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Adatkezelési Nyilatkozat 
 

 
Örömmel vesszük látogatását honlapunkon, valamint érdeklődését termékeink és cégünk iránt.                       
Az INUA elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk 
ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi 
tájékoztatásunkat, melyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló                    
2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján adunk az Ön részére.                
A honlap használatával elfogadja adatkezelési elveinket, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük ne használja a 
weboldalt. 
 
 
Adatbiztonság 
 
Az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségünknek megfelelően mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
gondoskodjunk az Ön adatainak biztonságáról, továbbá megtesszük azokat a szükséges technikai és 
szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint 
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
Linkek: előfordulhat, hogy honlapunkon utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra 
(ideértve az esetleges bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol semmilyen 
befolyással nem bírunk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk figyelmét, hogy 
ha ilyen linkekre kattint, akkor más szolgáltatók oldalaira kerülhet át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy 
mindenképpen olvassa el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat.                    
 
Személyes adatok 
 
Honlapunkon személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjtünk, amennyiben Ön ezeket önként 
rendelkezésünkre bocsátja. Ön dönt tehát egyedül arról, hogy ezeket az adatokat megadja számunkra vagy 
sem.  Az adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jelen tájékoztatóban foglalt elveknek 
megfelelően kezeljük. 
 
A kezelt adatok köre 
 
Név, E-mail cím és telefonszám. 
 
Az adatkezelés célja 
 
A fenti információkat egyrészt arra használjuk fel, hogy válaszoljunk megkeresésére, továbbá rendszeres 
téjékoztatást küldjünk Önnek E-mailben (hírlevél).  Az Ön által megadott E-mail címre a következő 
célokból küldünk értesítést: 
 
- válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk; 
- hírlevél; 
- a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése; 
 
Az adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott 
hozzájárulása, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése; illetve a 2001. évi CVIII. törvény 
13/A. § (1) bekezdése. 
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Az adatkezelés időtartama 
 
A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb a hírlevél szolgáltatásunkról történő 
leiratkozásig tart.   
 
Fent meghatározott célú, személyes adatokra vonatkozó adatkezelésünket a Nemzeti Adatvédelmi és 
Informárciószabadság Hatóság a NAIH- 104201/2016. számon nyilvántartásba vette. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen honlapot és bármilyen adatbázist, amely Ön által megadott 
információkat tartalmaz, az INUA szerződéses európai unióbeli tárhelyszolgáltatójának szerverein tároljuk, 
az Info tv. rendelkezéseivel összhangban.  
 
Adatfeldolgozás 
 
Adatkezelésünk során jelenleg nem vesszük igénybe harmadik személy adatfeldolgozók szolgáltatásait, 
azonban fenntartjuk a jogot a későbbiekben adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről 
legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor adunk tájékoztatást. 
 
Tájékoztatáskérés, adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 
Ön jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, törlését vagy zárolását. Tájékoztatáskérése alapján - mint adatkezelő - tájékoztatást adunk az 
Ön általunk kezelt, illetve az általunk feldolgozott vagy a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatok 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  
 
Az Info tv. 15. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére 
írásban adjuk meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén írásban közöljük Önnel, hogy a 
felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor. 
 
A fentieken kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 
tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az                
Info tv.-ben foglaltak feltételek szerint. 
 
Az adatkezelés elleni tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb                                                     
15 (tizenöt) napon belül megvizsgáljuk és döntést hozunk, melyről írásban tájékoztatjuk. Abban az 
esetben, ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést megszüntetjük.. Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, 
illetve ha a fenti határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől – illetve a mulasztás esetén a határidő utolsó 
napjától - számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14. § - 23. §, 
valamint az 52. § - 71.§ tartalmazza. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál élhet: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834 
Telefon: 06-1-391-1400 
Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

http://www.naih.hu/
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Automatikusan gyűjtött, nem személyes adatok és információk 
 
Amikor felkeresi honlapunkat, automatikusan olyan információkat gyűjtünk (például: a használt 
keresőprogram típusa és az operációs rendszerre vonatkozó információk, a weboldal neve, ahonnan Ön 
jött, átlagos tartózkodási idő, felkeresett oldalak stb.), amelyek nem egy adott személyhez kerültek 
hozzárendelésre. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy weboldalunk vonzerejét megállapítsuk, 
és annak tartalmát folyamatosan fejlesszük.  
 
Cookie-k (sütik): 
 
Amikor Ön honlapunkra látogat, előfordulhat, hogy számítógépén információkat tárolunk „cookie-k” 
formájában, amelyek a következő látogatásakor automatikusan újra felismerésre kerülnek. A cook ie-k 
lehetővé teszik számunkra, hogy egy weboldalt az Ön érdeklődéséhez igazítsunk. Amennyiben nem 
szeretné, hogy számítógépét felismerjük, kérjük, állítsa be úgy az internetkereső programját, hogy az a 
merevlemezen tárolt cookie-kat törölje, minden cookie-t blokkoljon, vagy, hogy figyelmeztesse Önt, 
mielőtt egy cookie elmentésre kerül. 
 
A Google Analytics alkalmazása  
 
Honlapunk a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google”) egy webanalitikai szolgáltatását használja.               
A Google Analytics „cookie”-kat, szövegadatokat használ, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, 
és a weblap Ön által történő használatának elemzését teszik lehetővé. A cookie-k által a weboldalunk 
használatáról képzett információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, és 
ott kerülnek tárolásra. Az IP-anonimizálás ezen a honlapon történő aktivizálása esetén azonban az Ön                
IP-címe az Európai Unió tagállamairól és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államokon belül ezelőtt tömörítésre kerül. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP- cím a Google egy                 
USA-beli szerverére továbbításra és majd ott tömörítésre. Ezen oldal üzemeltetőjének megbízása alapján a 
Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy az Ön weboldalra vonatkozó használatát 
kiértékelje, annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalra vonatkozó aktivitásokról, és 
hogy a weblaphasználattal és az internethasználattal összefüggő további szolgáltatásokat nyújtson a weblap 
üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön keresője által küldött IP-cím nem kerül a Google 
más adataival összekapcsolásra. Ahogy arra már korábban felhívtuk a figyelmet, a cookie-k mentését a 
kereső szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben 
az esetben nem minden esetben áll módjában a weboldal valamennyi funkcióját használni. Ezen felül a 
cookie-k által létrehozott és a weblap használatára vonatkozó adatainak (beleértve az Ön IP-címét) Google 
felé történő továbbítását, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja,       
amennyiben az alábbi linken elérhető kereső-plugin-t letölti és telepíti.: 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=). További információkat ezzel kapcsolatban (a Google 
Analyitcs-t érintő általános információk és adatvédelem) az alábbi honlapon talál: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= illetve http://www.google.com /analytics/learn/ 
privacy.html. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen a weblapon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();“ 
kóddal került bővítésre, annak érdekében, hogy az IP-címek anonimizált rögzítése (ún. IP-masking) 
biztosításra kerüljön. 
 
Módosítások 
 
Adatkezelési nyilatkozatunkat módunkban áll megváltoztatni, amennyiben azt  jogszabályváltozás okán, 
vagy más okból szükségesnek találjuk. Amennyiben lényegbevágó változásokat hajtunk végre, erre 
honlapunkon külön is felhívjuk a figyelmét. Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja az általunk 
végrehajtott változtatásokat is. A fenti okokból kifolyólag javasoljuk, hogy időnként tekintse át adatkezelési 
nyilatkozatunkat, hogy naprakész tájékoztatást kaphasson adakezelési elveinkről, illetve, hogy milyen 
módon próbáljuk megvédeni az általunk gyűjtött személyes adatokat. 
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A jelen adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban felmerült kérdés, illetve személyes adatai kezelésével 
kapcsolatos tájékoztatáskérés esetén, továbbá hírlevélről történő leiratkozáshoz kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: 
 
Inua Szauna Kft. 
Székhely: 9178 Hédervár, Radnóti utca 8. 
Cégjegyzékszám: 08-09-027411 
E-mail cím: info@inuasauna.com 
Telefonszám: +36 30 935 8261 
 
Kelt: 2016. szeptember 5. 
 
 
 
 
 

 


