
Az ANTARES HUNGARY Kft. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az 
alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.  

Az ANTARES HUNGARY Kft. (székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14., adószám: 
11096582-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-003508) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 
alapján kezeli az Ön személyes adatait. 
 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő 

Az Adatkezelő az ANTARES HUNGARY Kft. 

Az ANTARES HUNGARY Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy 
nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.  
 

2. A sütikre vonatkozó tájékoztató 

2.1. Sütik és webjezők 

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan 
megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A 
látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által 
meghatározott időtartamig. 

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a 
webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő 
számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja 
kapcsolni.  

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt 
szolgáltat a webszerver részére. 

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők 
elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból 
statisztika készíthető. 

Az ANTARES HUNGARY Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, 
hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a 

látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott 
hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása 
érdekében. 

 

2.2. Az adatkezelés jogalapjai, céljai 

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes 
böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza. 

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve 
a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok 
tárolása, az adatvesztés megakadályozása. 
 

 

 



2.3. Az adatkezelés jogalapjai, céljai 

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek 
köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.  

Süti elnevezése A süti célja Megőrzési időtartam 

Google Analytics 

Látogatottság mérése. Az alábbi 
adatokat rögzíti: 
- IP-cím 

- a böngésző típusa és a böngészésre 
használt eszköz jellemzői 
- a oldal megkeresésének időpontja és 
az oldalon töltött idő 

- az előzőleg látogatott oldal címe 

- igénybe vett funkciók 

Az adattárolás időtartama 
1 év 

Facebook Pixel  webhely látogatóinak listázása 30 nap 

 

2.4. A személyes adatok címzettjei 

Az informatikai háttér biztosításával kapcsolatban külső szolgáltató került megbízásra, aki az 
adatokat kizárólag az ANTARES HUNGARY Kft. érdekében és az általa meghatározottnak 
megfelelően dolgozza fel. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem 
végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.  
 

2.5. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása 

Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését 
meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a 
látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes 
funkcióit nem tudja használni. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome 
böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox 
böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-

elhelyezett-sutik-torlese-szamito. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer 
böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies. 

 

2.6. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása 

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a 
Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881? Hl,=hu. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


3. A weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatokra 
vonatkozó tájékoztató 

3.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai 

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az 

adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.  
 

3.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama  

A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet kezeljük. Az adatok kezelése az adott 
megkeresés lezárásáig tart.  

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni 
szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra 
vonatkozó adatkezelés jogszerűségét. 
 

3.3. A személyes adatok címzettjei 

A megadott adatokhoz a szolgáltató alkalmazottai kizárólag az üzenetben jelzettek / kértek 
teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A szerver 

szolgáltatást részben harmadik fél biztosítja. 
 

4. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése 

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet 
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll 
módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, 
így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a 
hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 
16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a 

tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető 

leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket. 

 

5. Az Ön jogai 

5.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től az 
általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes 
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy 
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.  

5.2. Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy helyesbítse az 
Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes 
adatait.  

5.3. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló 

elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő 
részére általánosan használt formátumban átadjuk.  

5.4. Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy korlátozza az 
adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az ANTARES HUNGARY Kft. a 

személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi 



igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy 
jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének 
korlátozását kérheti, ha 

➢ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,  
➢ az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,  
➢ az ANTARES HUNGARY Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés 

céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli 
vagy  

Az ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 
tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.  

5.5. Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy töröljük az Ön 
személyes adatait. Az ANTARES HUNGARY Kft. törli az Ön személyes adatait, ha  

➢ az ANTARES HUNGARY Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra 
abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, 

➢ Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és 
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  

➢ a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy  
➢ az ANTARES HUNGARY Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a 

személyes adatokat törölni.  

Az ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától 
számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  
 

6. Panaszkezelés 

6.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az ANTARES HUNGARY Kft. nem 

a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul 
nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink 
valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:  

➢ személyesen a székhelyünkön: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14., 
➢ e-mail cím: gdpr@antares.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az 

„Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni) 
➢ telefonszám +36 62 583 510 

6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az 
alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát: 

Hatóság:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon:   +36 (1) 391-1400 

Fax:   +36 (1) 391-1410 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu. 

6.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. 

mailto:gdpr@antares.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


A weboldalon megadott elérhetőségek kapcsán kezelt személyes adataimra vonatkozó 
tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és adatok kezeléséhez 
önkéntesen, illetve kifejezetten hozzájárulok.  
 

A sütikre vonatkozó tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és a sütik 
használatához önkéntesen, illetve kifejezetten hozzájárulok. 
 

 

 

 

 

 


